
Mestna obdina

MURSKA SOBOTA

MESTNI SVET

ZAPISNIK

23. redne seje Mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota, kije bila v 6etrtek, dne2T.januarja
2022, s pridetkom ob 13:00 uri, v veliki sejni dvorani Mestne obdine Murska Sobota.

Seja se je za vse udeleZence izvedla ob izpolnjevanju PCT pogoja ter ob upoStevanju sploinih
ukrepov za prepredevanje Sirjenja okuZbe z virusom SARS-CoV-2.

Sejo je vodil Zupan, dr. Aleksander JEVSEK.

Navzodi so bili naslednji 6lani in dlanice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki):
DuSan BENCIK, BoStjan BERLAK, Nives CAJNKO, MatjaZ DURIC, mag. Marjan GUJT, Zoran
HOBLAJ, Nikolaj HOCHSTETTER, Zoran KOS, Nada KUHAR, Slavica MEGLle, Andrej MESle,
Goran MILOSEVIC, Daniela MOREC, mag. Brigita PERHAVEC, Bojan PETRIJAN, Drago RAJBAR,
Darko RUDAS, Bernardka RUZle, Anton SLAVIC, JoZe SADL, Robert 2l2EK, Vlasta VEREN,
Drago VlGALl.

Odsotnost so opravidili svetniki: Marjan ZEKS, Miran FORJANIC in Romeo VARGA.

Seji so prisostvovali: predstavnik druZbe ZEU nadrtovanje, inZeniring d.o.o., Bojan KAR, direktor
javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota, Tomislav ZR|NSKI,..direktor javnega podjetja

komunala d.o.o, Milena VOROS, direktorica mestne uprave; Drago RUZC, vodja Sekretariata za
splo5ne zadeve; Nada CVETKO-TOROK, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti; Angelca
DOKL MlR, vodja Oddelka za okolje in prostor; Slavko DOMJAN, vodja Oddelka za javne finance,
Stefan CIGAN, podsekretar za projekte in investicUe; Bernardka RYAN, vi5ja svetovalka za prostor

in okolje; Matej bUXOVEC, vi5ji'svetovalec za podro6je cestnega promet; NitaSa JANele, poslovna

sekretarka, Sergeja SUKIO , viSja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve ter novinarji.

K toiki 1)
Uqotovitev sklepdnosti in doloditev dnevnesa reda

Na podlagi 15. dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107 - uradno

prediSfeno besedilo, 4gl1} in 39/15 in 69/17) Steje mestni svet 26 dlanov. V skladu 222' llenom
statuta mestni svet veljavno sklepa, de je na seji navzoda ve6ina njegovih 6lanov.

predsedujodi je clane mestnega sveta pozval, da zaradi ugotovitve prisotnosti na zadetku seje v

skladu z 42. tlenom poslovnika, svojo prisotnost pr'rjavijo z glasovalno napravo.

Od 26 6lanov mestnega sveta je svojo prisotnost priglasilo 18 svetnikov.

predsedujo6ije ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28. dlena Poslovnika Mestnega sveta Mestne

ob6ine Mursk-a SoUota (Uradni list RS, 5t. +gltO - uradno predi5deno besedilo in 110111 - obvezna

razlaga) mestni svet sklepden.

Pozneje se je pridruZilo 5e 5 svetnikov, tako da je bilo na seji prisotnih 23 svetnikov.

S sklicem seje so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 23. redne seie Mestnega

sveta Mestne obdine Murska Sobota:
1. Ugotovitev sklepdnosti in doloditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje mestnega sveta
3. Predlog Odloka o ureditvi cestnqgp6gJllrpta.\6dutqpf,tli,qffigi Murska Sobota - ll. obravnava
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4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemlji5d in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obmodje opremljanja OPPN za stanovanjsko obmodje ob Sondni ulici (EUP SO
106) - Il. obravnava

5. Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja prostora SO 91
v Murski Soboti - Il. obravnava

6. Predlog Odloka o proraCunu Mestne obdine Murska Sobota za leto 2l22-l.obravnava
7. Kadrovskezadeve
8. Predlogi in pobude dlanov mestnega sveta
9. Predlogi in pobude Zupana

Pod to6ko kadrovske zadeve bo mestni svet obravnaval:
- Predlog za imenovanje direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne obdine Murska

Sobota
- Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda za opravljanje

sprem ljajodih dejavnosti vzgoje in izobraZevanja M urska Sobota
- Predlog za imenovanje dlanov Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne

obdine Murska Sobota
- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Ljudska univerza

Murska Sobota
- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna Sola lll

Murska Sobota
- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna Sola

Bakovci

O dnevnem redu ni razpravljal nihde

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet sprejme dnevni red 23. redne seie mestnega sveta.

Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in 0 PROTI
Dnevni red je bilsoglasno sprejet.

K todki 2)
Potrditev Fapisnika 22. redne seie mestneqa sveta

Pregled realizacije sklepov je podala Sergeja SUKle, viSja svetovalka za mestni svet in pravne
zadeve.

Razpravljal ni nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.) Zapisnik 22. redne seie mestnega sveta se potrdi.

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 PROTI
Zapisnik 22, redne seie mestnega sveta je bil soglasno potrien.

K to6ki 3)
Predlos Odloka o ureditvi cestnesa prometa v Mestni obiini Murska Sobota

- ll. obravnava

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje.

ObrazloZitev sta podala Matej BUKOVEC, viSji svetovalec za podro6je cestnega prometa in Angelca
DOKL MlR, vodja Oddelka za okolje in prostor.
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Stali5de odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal MatjaZ
DURle, predsednik odbora: mestnemu 

-svetu 
se predlaga, Oa sprejme predlog O-Otoka o uredjtvi

cestnega prometa v Mestni ob6ini Murska Sobota v ll. obravnavi.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihde.
Razpravljal ni nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme Predlog Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni obdini Murska Sobota v ll. obravnavi.

Navzodnost je priglasilo 17 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil soglasno sprejet.

K todki 4)
Predlog Odloka o programu opremliania stavbnih zemlii5d in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obmodie opremliania OPPN za stanovanisko obmodie ob Sondni ulici (EUP SO

106) - ll. obravnava

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje

obrazlo2itev je podala Angelca DOKL MlR, vodja oddelka za okolje in prostor.

StaliSde odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal MatjaZ
DURle, predsednik odbora: mestnemu ivetu se predlaga, da sprejme predlog Odl6ka o programu
opremljanja stavbnih zemlji5d in meril za odmero komunalnega prispevka za obmodje opremljanja
OPPN za stanovanjsko obmodje ob Sondni ulici (EUP SO 106) v ll. obravnavi.

StaliS6a svetni5kih skupin ni podal nihde.
Razpravljal ni nih6e.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne ob6ine Murska Sobota sprejme predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemlji5d in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo6je opremljanja
OPPN za stanovanjsko obmodje ob Sondni ulici (EUP SO 106) v ll. obravnavi.

Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 1 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K todki 5)
Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem na6rtu za enoto ureiania prostora SO

91 v Murski Soboti - ll. obravnava

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje.

Obrazloi:itev je podala Bernardka RYAN, vi5ja svetovalkaza prostor in okolje.

Stali5de odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal MatjaZ
DURle, predsednik odbora: mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Odloka o obdinskem
podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti, v ll. obravnavi z
naslednjim pogojem:

- v odlok se naj doda neka varovalka, da se gradbena dovoljenja na predmetnem obmodju
lahko pridobijo Sele, ko se uredi tladni vod kanalizacijskega sistema.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihde
Razpravljal ni nihde.
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Zupan, dr. Aleksander JEVSEK je povedal, da je kot predlagatelj sklenil slediti sklepu odbora in
predlaga amandma 5t.1:
V predlogu odloka se v 16. 6lenu pod naslovom (odvajanje in diSdenje odpadnih voda) za 6.
odstavkom doda nov 7. odstavek, ki se glasi:
>V kolikor je ta vpliv na obstojede omreZje obremenilen, je investitor dolZan pred prikljuditvijo v
ustreznem deleZu tega vpliva sofinancirati izgradnjo tladnega voda s predrpali5dem.<

ObrazloZitev:
Amandma se predlagazaradi dodatnega zagotavljanja varnosti pred morebitnimi dodatnimi vplivi na
obstoje6i kanalizacijski sistem v tem obmodju. Finandna obveza za izgradnjo tladnega voda s
pre6rpali5dem je za Mestno obdino Murska Sobota previsoka in takSne investicije ni moZno izvesti v
kratkem dasovnem obdobju. V kolikor bi se v presoji vplivov na kanalizacijsko omreZje izkazalo, da
bo nameravana gradnja dodatno preobremenila obstojede kanalizacijsko omreZje, bo investitor za
svoj deleZ moral gradnjo sofinancirati. V tem primeru bi se z investitorjem sklenila pogodba.

O predlaganem amandmaju ni razpravljal nih6e

Predsedujodije dal na glasovanje amandma 51.1, (predlog predlagatelja):
V predlogu odloka se v 16. 6lenu (odvajanje in 6i56enje odpadnih voda) za 6. odstavkom
doda nov 7. odstavek, ki se glasi:
DV kolikor je ta vpliv na obstojede omreije obremenilen, je investitor dolZan pred
prikljuditvijo v ustreznem deleiu tega vpliva sofinancirati izgradnjo tladnega voda s
predrpali56em.<<

Navzodnost je priglasilo 19 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 PROTI
Amandma je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne ob6ine Murska Sobota sprejme predlog Odloka o obdinskem podrobnem
prostorskem nadrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti v ll. obravnavi, s
sprejetim amandmajem.

Navzodnost je priglasilo 19 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil soglasno sprejet.

K todki 6)
Predloq Odloka o prora6unu Mestne obdine Murska Sobota za leto 2O22-l.obraynaya

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje

Proceduralni predlog je podal svetnik Anton SLAVIC: povedalje, da so v Neodvisni stranki Pomurja
temeljito proudili predlog proraduna in njihova ocena tudi po razgovoru z nekaterimi ostalimi svetniki
je, da je proradun, kar se ti6e vi5ine, zastavljen nerealno. Menijo tudi, da je predvidena previsoka
zadolZitev v enem letu. Ocenjuje, da predlog proraduna ni primeren za sprejetje in predlagajo, da se
opravi razprava, da mestni svetniki podajo svoje pripombe in predloge, ampak da o predlogu Odloka
o prora6unu ne glasujejo, s tem pa dajo predlagatelju 6as, da proudi predloge pripombe ter na
osnovi tega eventualno korigiran predlog proraduna predloZi v sprejem na naslednji seji mestnega
sveta.

Razpravljali so: Goran MILOSEVIO, Du5an BENCIK in Bojan PETRIJAN.
Stali5de do proceduralnega predloga je podal Zupan, dr. Aleksander JEVSEK.

Po razpravi je predsedujodi dal na glasovanje proceduralni predlog, ki ga je podal svetnik Anton
SLAVIC:
O predlogu Odloka o proradunu Mestne obdine Murska Sobotaza leto 2022v prvi obravnavi
se po razpravi ne glasuje.
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Navzodnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 7 svetnikov in 16 PRol
Proceduralni predlog ni bil sprejet.

V nadaljevanju je obrazloZitev predloga Odloka o proradunu Mestne obdine Murska Sobota za leto
2022v prvi obravnavi podal 2upan, dr. Aleksander JEVSEK.

Stali5da delovnih teles so podali predsedniki odborov:
- odbor za proradun in finance, Anton SLAVIC: povedal je, da so bili na odboru od 7 dlanov

prisotni Stirje 6lani. Na odboru so glasovali o dveh predlogih sklepov, pri obeh sta dva 6lana
glasovala za in dva proti, tako da tokrat, zaradi navedenih razlogov, odbor za proradun in
finance nima predloga, ki bi ga posredoval mestnemu svetu, v zvezi s sprejemom predloga
proraduna.

- odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, MatjaZ DURIC:
mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Odloka o proradunu Mestne obdine
Murska Sobota za leto 2022 s podrodja pristojnosti odbora, v l. obravnavi.

- odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Bo5tjan BERLAK: Odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem v predlagani obliki in vsebini s podro6ja pristojnosti odbora podpira
predlog Odloka o proradunu Mestne ob6ine Murska Sobota za leto 2022 v l. obravnavi.

- odbor za drulbene dejavnosti, Zoran KOS: odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme
predlog Odloka o proradunu Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022 s podrodja
druZbenih dejavnosti v L obravnavi.

- odbor za informiranje, promocijo mestne obdine in mednarodno sodelovanje, Slavica
MEGLI0: odbor prediaga mestnemu svetu, da sprejme predlog Odloka o proradunu Mestne
obdine Murska Sobota za leto 2022 s podrodja informiranja, promocije mestne obdine in
mednarodnega sodelovanja v l. obravnavi.

Stali56a svetniSkih skupin so podali:
- Neodvisna stranka Pomurja (NSP), Anton SLAVIC
- Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN
- Socialni demokrati (SD), Du5an BENCIK

Razpravljali so: Zoran HOBLAJ, Andrej MESle, Darko RUDAS, Vlasta VEREN, Bernardka RUZle,
Goran MILOSEVId in Bojan PETRIJAN.

Ob 15.00 uri je predsedujodi v skladu z 35. dlenom poslovnika odredil 20 minutni odmor. Mestni svet
je sejo nadaljeval ob 15.20 uri. V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 19 svetnikov.

Repliko so podali: Zoran HOBLAJ, Bojan PETRIJAN, Vlasta VEREN in Du5an BENCIK.

Pojasnila je podal Zupan, dr. Aleksander JEVSEK.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
t.

a) Sprejme se Proradun Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022v l. obravnavi z vsemi
sestavnimi deli:

terjatev in naloZb in radun financiranja.

glavnih programih, podprogramih, proradunskih postavkah in pod kontih.

2O25 z obrazloZitvami.
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2022.

b) Sprejme se predlog Finandnega nadrta Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto
2022.

il.
Pri pripravi predloga Proraduna Mestne obdine Murska Sobotaza leto 2022, za ll. obravnavo
bo predlagatelj proudil in smiselno upo5teval podana staliSda odborov mestnega sveta,
svetniSkih skupin in pripombe iz razprave.

Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 16 svetnikov in 4 PROTI
Sklep je bil sprejet.

K todki 7)
Kadrovske zadeve

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje

Murska Sobota

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVIC predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

Razpravljal ni nihde

Predsedujo6ije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne obdine Murska Sobota, se za
mandatno dobo Stirih let imenuje Gaby FLISAR, Ulica Matije Gubca 17, Murska Sobota.

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil soglasno sprejet.

spremljajodih dejavnosti vzgoje in izobraZevanja Murska Sobota

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVIC predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

Razpravljal ni nihde

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota daje soglasje k imenovanju Valerije MES FORJAN,
Beltinci, Pot ob erncu 5, za direktorico 

-javnega 
zavoda .tavni zavod za opravljanje

spremljajo6ih dejavnosti vzgoje in izobraZevanja Murska Sobota.

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Mestne obdine Murska Sobota

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVIC predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.
Razpravljal ni nihde.
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Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Za dlane Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne ob6ine Murska Sobota,
za dobo Stirih let se imenujejo:

Toma2 DUNDEK, Murska Sobota, Stara ulica 10, 9000 Murska Sobota
Mag. NataSa HORVAT BARle, Cernelavci, Gederovska ulica 36, 9000 Murska Sobota
Bojanka VEREN, Murska Sobota, Zelena ulica i, 9000 Murska Sobota
JoZefa SAPA6, Marki5avci 20, 9000 Murska Sobota
Sergeja SUKd, Murska Sobota, Gregordideva ulica 59, 9000 Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 pRol
Sklep je bil soglasno sprejet.

univerza Murska Sobota

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVI0 predsednik Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljal ni nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V svet javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, zavoda za permanentno
izobraZevanje, se kot predstavnika ustanovitelja imenujeta:

- Miha LENDVAJ, Murska Sobota, Staneta Rozmana 4, 9000 Murska Sobota
- Alenka GLAVAd GERSANOV, Murska Sobota, Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sola lll Murska Sobota

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVIC predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
rmenovanJa

Razpravljal ni nihde.
Svetnika Bernardka RUZIC in Drago VIGALI sta se zaradi nasprotja interesov izlodila iz glasovanja.

Predsedujo6ije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola lll Murska Sobota se kot
predstavniki ustanovitelja imenujejo:

- Aleksander GABOR, Rakidan, Pre5ernova ulica 38, 9000 Murska Sobota
- Bernardm nUZlC, Krog, Brodarska ulica 42,9000 Murska Sobota
- Drago VlGALl, Krog, Vodnikova ulica 15, 9000 Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sola Bakovci

ObrazloZitev je podal Goran MILOSEVIC predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

Razpravljal ni nihde.
Svetnica Nives CAJNKO se je zaradi nasprotja interesov izlodila iz glasovanja.
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Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep 5t. I
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Bakovci se kot predstavnik
ustanovitelja imenuje:

- Nives CAJNKO, Bakovci, Panonska ulica 6b, 9000 Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 5t. 2
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Bakovci se kot predstavnik
ustanovitelja imenuje:

- Martina BALAZC, Bakovci, Sobo5ka ulica 8, 9000 Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Sklep 5t. 3
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Bakovci se kot predstavnik
ustanovitelja, z obmo6ja podru2ni6ne Sole DokleZovje imenuje:

Sredko HORVAT, DokleZovje, Sondna ulica 8, 9231 Beltinci

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil soglasno sprejet.

K todki 8)
Predloqi in pobude dlanov mestneqa sveta

Vpra5anja in pobude so podali naslednji mestni svetniki:

Zoran HOBLAJ:
- Povedal je, da ga je kar nekaj obdanov vpra5alo, ali se da podaljSati ureditev drsali5da, vsaj

do zimskih Solskih poditnic, ker je ravno ugodno vreme in jih je nekaj kar razodaranih, da se
bo drsali5de 2e zaprlo. OpaLajo pa tudi, da vedno tam, kjer se drsali5de postavi ljudje klidejo
in imajo razli6ne pritoZbe. Obdane bi rad opomnil, da Zivijo v mestu, katerega se trudijo
oZiviti. ee Zivimo v centru mesta je potrebno sprejeti tudi to, da center mesta Zivi, da se
odvijajo razlidne aktivnosti, posebej pa dejavnosti za najmlajSe in temu je treba prisluhniti.
DrsaliS6e je bilo doslej postavljeno 2e na treh razli6nih lokacijah, pa morda se lahko vsako
leto zamenja lokacija, da ne bo vedno na eni lokaciji, 6e je to izvedljivo z vidika tehnidnih
razlogov.

Slavica MEGLI6:
- Pohvalila je delo Komunale d.o.o., njihova odzivnost v vlogi upravnikov v blokih se je zelo

izbolj5ala in se jim za to zahvaljuje.
- Glede Stare ulice je povedala, da je pred dvema letoma bila izvedena nova preplastitev,

takrat je bil konflikt, da je bila izdelava izvedena zelo nekvalitetno. Sedaj je ponovno
opozorila, da so na Stari ulici razpoke in luknje v asfaltu, v primeru deZja ob plodniku stoji
voda. Ljudje jo opozarjajo, da Stara ulica izgleda kot da bi bil potres, kljub temu, da je
narejena na novo. Vpra5ala je, kako dolgo je garancija na izvedbo, meni namred da je
mestno obdino sanacija Stare ulice drago stala in je izvedba izjemno slaba. Podala je
predlog, da bi se ustanovila komisija, ki bi si dejansko stanje skupaj s svetnico ogledala.
Nadalje je svetnica povedala, da vsepovsod kjer so ja5ki za kanalizacijo, za odtok vode, za
karkoli drugega, asfalt propada, vidne so razpoke, kot da ulica nikoli ne bi bila preplastena.
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Nives CAJNKO:
- Podala je pobudo za ureditev bankine na Sobo5ki ulici, tam je Ze tri mesece postavljen znak,

ki ponazarja udarno jamo na bankini in je zelo nevarno.

MatjaZ DURIC:
- Povedal je, da je v lanskem letu mestna uprava zalela z urejanjem manjkajode kolesarske

steze med kolesarsko stezo Jezera in delom ki gre skozi Rakidanski park. Projekti so se
izdelali, potem pa je bilo dobljeno negativno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dedi56ino v
Mariboru. Zanima ga, ali se bo v tej smeri 5e kaj dogajalo. Meni, da je potrebno 5e naprej
vztraiati, kolesarska steza gre namred skozi celoten park, mimo Murske Sobote. Meni, da ne
bi bilo korektno do obdanov in vseh, ki se po tej kolesarski stezi vozijo, da projekta ne bi
speljali, zaradi mnenja navedeneg a zavoda.

- Povedal je, da je zadovoljen, da je proradun za leto 2022 v prvi obravnavi sprejet, glede na
nzptavo ki je bila meni, da je predlagatelj v veliki meri sledil Zeljam posameznih svetni5kih
skupin.

Robert 2l2eX=
- Povedal je, da je dve seji nazaj govoril o Cankarjevi ulici, okrog Stevilke 26, tam kjer so na

novo asfaltirani sporni odtoki. Do zdaj se ni zgodilo nid. Vderaj so ga ponovno kontaktirali
stanujodi, ki tam Zivijo in ga spra5evali, 6e za te izvedbe obstajajo kak5ne garancije. Voda
stoji tam kjer so uvozi, meter zraven so odtoki, ki so pa na suhem. Prosi, de bi se lahko
zadeva dim prej sanirala.

Andrej ueSlc:
- Postavil je vpra5anje, kdaj je rok za dokondanje izgradnje ulice Staneta Rozmana in

nadaljevanje izgradnje med navedeno ulico in Gregordi6evo ulico.
- Glede na Odlok o pokopali5kem redu v Mestni obdini Murska Sobota ga zanima ali obstaja

moZnost, da bi se grobnina zagrob lahko pladala za ved kot 10let. Pri nekaterih ljudeh se
namred poraja strah, da ne bi vse skupaj 5lo prehitro v pozabo. Podalje predlog spremembe
odloka, da bi se grobnina za grob lahko pladala za vsaj 20 let oz. dlje, v kolikor je to moZno.

Daniela wl0ReC:
- Podala je vpraSanje, ki je Ze bilo izpostavljeno na sejah mestnega sveta, in sicer glede

strani56a na pokopali56u. Ponovno so jo opozorili na to, da je strani56e zaprto. Prosi za
odgovor.

Du5an BENCIK:
- Povedalje, da je tudi v Nemdavcih isti problem, kot v Bakovcih, in sicer 2e leto dni stoji znak

na robu cesti56a, zaradi tega, ker je v okvari en ja5ek, tudi to povzroda dolodeno nevarnost.
V izogib morebitni nesredi napro5a, da se ustrezne sluZbe obvesti in se ta problem posku5a
po enem letu re5iti.

dr. Aleksander JEVSEK, Zupan:
- Zanima ga, kaj je s prostorom za raztros pepela, zadeva se Ze predolgo vlede in Zeli

eksakten odgovor, kdaj bodo dela zaklju6ena.

Odgovore je podal Zupan, dr. Aleksander JEVSEK:

Zoranu HOBLAJU:
- Glede drsaliS6a je Zupan povedal, da je bilo sprva predvideno, da bi bilo odprto od 6.

decembra 2021, en mesec. Takrat zaradi epidemiolo5ke slike pogodba ni bila podpisana. Ko
se je kasneje situacija v bolni5nici Murska Sobota glede Covid bolnikov nekoliko izbolj5ala
se je po posvetu z NIJZ drsaliSde odprlo, pod pogoji enomesednega roka, ki je bil predmet
javnega narodila. deprav vidi, da bi nekateri obdani Zeleli, da drsali5de ostane odprto 5e dlje,
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se drsali5de Ze demontira. ee bi Zeleli podalj5evati roke, bi morali izvesti nov postopek
javnega naro6anja, po6itnice so komaj zadetek marca, takrat pa vpra5anje, 6e bi 5e bili
ugodni pogoji za drsali6de. Nadalje je Zupan povedal, da stane enomesedni najem drsali5da
75.000,00 EUR, tako da je potrebno upo5tevati tudi ta vidik. Povedalje, da mu je zelo Zal, da
se je v preteklosti prodalo drsali5de, kije bilo v lasti Mestne ob6ine Murska Sobota. Morda se
bodo naredili izraduni, kaj bi pomenilo, 6e bi Sli v prihodnjih letih ponovno v nakup drsaliSda
in ustrezne opreme za di5denje ledu, ker je to 5e ena redkih oblik rekreacije in sprostitve.
Glede samega prostora drsali5da, je 2upan povedal, da kjerkoli je drsali5de bilo so bile
pripombe, ki so na nek nadin tudi upravidene. V dasu obratovanja se glasba relativno zgodaj
ugasne. Meni pa, da je Slovenska ulica, v razmera, ki bodo omogodale gostinsko in
sejemsko dejavnost prostor, kije pravi za postavitev drsali5da.

Stavici MEGLle, DuSanu BENCIKU, Nives CAJKO in Robertu Zllet<U:
- Glede Stare ulice in Cankarjeve ulice v Murski Soboti, Sobo5ke ulice v Bakovcih in ja5ka na

cesti56u v Nemdavcih je Zupan obdinski upravi narodil, da se na vseh navedenih lokacijah
opravi ogled terena, ocena glede potrebnih del in vi5ina sredstev potrebnih za popravila.
Porodilo Zeli v roku enega tedna, da se zadeva dim prej uredi.

MatjaZu DURCU:
- Glede urejanja steze skozi Rakidanski park je Zupan povedal, da je le ta pod

spomenidarskim varstvom. Lansko leto se je iz razpisa financiral konservatorski nalrt za
ureditev Rakidanskega parka. Mestna obdina Murska Sobota bo skupaj z upravljavcem RIS
Dvorec Rakidan stopila v kontakt zZavodom za varstvo kulturne dedi5dine, glede vpra5anja,
kako bi bilo moZno kolesarsko stezo umestiti v ta prostor, glede na to, da se nahaja v
prostoru, ki je pod za56ito. Pripravlja se tudi konservatorski na6rt za sam park Rakidan, to je
pogoj, da se lahko potem sploh kandidira na Evropskih sredstvih. Nadalje je Zupan povedal,
da se bodo v kratkem na Rakidanskem gradu pri6ela dela pri izgradnji fasade. Na
ekumenskem sre6anju s pape5kim nuncijem in vsemi tremi Skofi pa so si ogledali tudi
kapelico v Rakidanskem parku, ki je zelo vzorno urejena, prenovljena in je vredna ogleda,
tudi primernaza razli6ne kulturne dogodke in poroke.

Andreju Iue5teu:
- Rok za izgradnjo ulice Staneta Rozmana je meseca junija 2022, skupaj s kroZi5dem.
- Glede pladila grobnine za grob za dalj5e obdobje 20 in ved let, je Zupan povedal, da bo

mestna uprava proudila, 6e je to v skladu zzakonodalo moZno.

Nekaj odgovorov je podal Tomislav ZRINSKI, direktor javnega podjetja Komunala d.o.o.

Andreju ueStCu:
- Glede 10 letnega najema grobov je povedal, daZakon o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti

dolo6a, da je moZno grobnino za grob pladati maksimalno za 10 let, na podlagi tega je bil
tudi sprejet odlok in potem sklenjene pogodbe.

Danieli MOREC:
- Glede strani5da na pokopali5du je povedal, da je le to odprto, je pa problem popoldan.

Strani5de se nahaja znotraj objekta in 6e bi imeli odklenjeno bi bila dejansko mrli5ka veZica
odprta, deZurne sluZbe pa tam na Zalost nimajo. Preverili bodo, de bi se sludajno dalo kako
re5iti. Severovzhodno se nahaja mobilniWC, kije tam za ta namen.

dr. Aleksandru JEVSKU, Zupanu:
- Glede raztrosa pepela je povedal, da imajo dejansko problem. V ponedeljek ima sestanek z

dobaviteljem montaZnih elementov in bodo potem lahko podali bolj konkretne odgovore.
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K todki 9)

Zupan predlogov in pobud ni podal.

S tem je bil izdrpan dnevni red 23. redne seje Mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota.
Predsedujodije ob uri 16:34 uri sejo zakljudil. Seja je posneta na magnetofonski trak, ki se hrani v
upravi Mestne obdine Murska Sobota.

Murska Sobofa, dne 27. januar 2022

Zapisnik sestavila:
Sergeja SUKC, mag. prav Zupan

obdine Murska Sobota
Dr. Aleksander JEVSEK
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