
Mestna obdina

MURSKA SOBOTA

U
MESTNI SVET

ZAPISNIK
28. redne seie Mestnega sveta Mestne ob6ine Murska Sobota. Seja je bila v 6etrtek, dne i9.
aprila 2018, s pridetkom ob 13. uri, v veliki sejni dvorani Mestne ob6ine Murska Sobota.

Sejo sta vodila vodila:
Zoran HOBLAJ, podZupan Mestne obdine Murska Sobota (na podlagi pooblastila Zupana St.
020-002812015-22, z dne 18. aprit 2018) in
Bo5tjan BERLAK, podZupan Mestne obdine Murska Sobota (na podlagi pooblastila Zupana St.
020-002812015-23, z dne 18. aprit 2018).

Navzodiso bili nastednji6lani in Elanice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Du5an BENCIK, Bo,stjap BERLAK, Nives CAJNKO, dr. Robert bErcC, Simona egpt, Miran

--.!---!FoRJANle, Lea FRIS(te, mag. ttlarlan GUJT, ZoranrioaLA.J, Stasa HoRVAT, Ates KoRNtK, Atesa
KOVAC, Andrej MESle, Daniela nAOnfC. Jasmina OPEC VOROS mao nrioita pFRHA\/trc l"rarknKOVAC, Andrej MESte, rjanieja Jasmina OPEC VOROS, mag. Brigita PERHAVEC, Darkor\!!rv^vr rururEJ rvtErrtrv, uanteta tu\JrtErv, .Jasmlna urEU vuKUU, mag. Engfta pERHAVEC, Darkt
PETRIJAN, Renata PINTER VERTOT, Stanislav Prelec, Darko RUDAS, Ooi. or. Mitja SLAUNECAt,^^ X^^X . -- - s-Anton SXnngnN, Dezider SOOS, in Marjan ZexS.

odsotna sta bila svetnika: Goran MtLoSEVle in mag. Anton SrtHgc.

Seji so prisostvovali: mag. Aleksander KUPLJENIK iz ln5tituta za finandno pravo Ljubljana; Goran
GUTALJ, strokovni sodelavec za Sport v javnem zavodu ZKTS Murska Sobota; preOstavniX podjetja
ZEU, druZba za naertovanje in inZeniring d.o.o.; predstavnik podjeJja Projektivni biro Lazai d.o.o.,
Gaby FLISAR, direktorica JSS Mestne obdine Murska Sobota;-Siefan btcnru, direktor javnega
podjetja Komunala ,la_vno podjetje d.o.o., dr. Aleksander JEVSEK, Zupan; Sredko DUROV, oirektor
mestne uprave; Vida-LUKAC, vodja Kabineta Zupana; Slavko DOMJAN, vodja Oddelka za iavne
finance; Drago RUZIC, vodja Sekretariata za splosne zadeve; Milena VOnO$, vodja OOO"fi" ."
premoZenjskopravne zadeve; Angelca DOI(L-MIR, vodja Od_delka za okolje in prostor;khuOila SnOl
JUG, vodja Oddelka za okolje in prostor; Nada CVETKO TOROK, vodja bOOetfa .a'negosjodarske
dejavnosti; Bernardka Ryan, vi5ja svetovalka za okolje in prostor, mag-. .Rofina gen:N.JAK, visja
svetovalka za pgqlleje-.zdravstva in socialnega varstva, Nata5a JANele, poslovna sekretark-a;
Sergeja EMBERSIC SUKIC , viSja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve ier novinarji.

K todki 1)
Usotovitev sklepdnosti in dotoiitev dnevneqa reda

Na podlagi 15. dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, it. 23lOZ - uradno
predi5deno besedilo, 49110 in 39/15 in 69/17) Steje mestni svei 26 6lanov. V skladu z 22. ebnom
statuta mestni svet veljavno sklepa, de je na seji navzoda vedina njegovih dlanov.

Preds_edujodi je 6lane mestnega sveta prosil, da zaradi ugotovitve prisotnosti na za6etku seje v skladu
z 42. ilenom poslovnika, svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo.

od 26 dlanov mestnega sveta je svojo prisotnost priglasilo 20 svetnikov.

Predsedujo6i je 
_ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28. dlena Poslovnika Mestnega sveta Mestne

ob6ine Murska Sobota (Uradni list RS,5t.49/10- uradno predi5ceno besedilo in ttOltl -obveznarazlaga) mestni svet sklepden.

Pozneje so se pridruZili 5e 4 svetniki, tako da je bilo na seji prisotnih 24 svetnikov.

I
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K to6ki 3
Predloq Odloka o dolo6aniu cen qospodarskih6ih sluzb Mestne obdine Mrr.k. ..b.t. - r.

obravnava

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

obrazlozitev sta.podala mag. Aleksander KUPLJENIK iz lnstituta za javno finan6no pravo, Ljubljana
in Milena voRos, vodja oddelka za premolenjsko pravne zadeve.

StaliSce Odbora za .urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala Nives
CAJNKO, dlanica odbora: mestnemu sveiu predlagamo, ia sprelme predlog Odloka o Ootoeanlu cengospodarskih javnih sluZb Mestne obdine Murska sobota v prvi obravnavi.

Stali5ca svetni5kih skupin ni podal nihde.

Razpravljal ni nihde.

P_redsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska_ Sobota- spreime predlog Odloka o dolo6anju cengospodarskih javnih sluib Mestne obdina Murska Sobota v prvi obravnavi.

Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in O pROTl.
Sklep je bil sprejet.

K todki4)
Predloq odloka o postooku. poqoiih in mm;ofinanciranie letneqa proq..r. sr.rt.,

Mestni ob6ini Murska Sobota - L obravnava

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

ObrazloZitev je podala Nada CVETKO TOROK, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti.

Stali5de odbora za drulbene dejavnosti je podala Daniela MOREC, predsednica odlbora: mestnemu
svetu predlagamo, d-a sprejme predlog odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinernciranje letnega
programa Sporta v Mestni obdini Murska sobota v prvi obravnavi.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihde.

Razpravljal ni nihce.

Predsedujo6ije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota spiejme-predlog Odloka o postopku, pogojih in
merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Mestni obdini Murska 

'sobotai v prvi
obravnavi.

Navzo6nost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 pROTl.
Sklep je bil sprejet.

K todki 5)

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

obrazlozitev je podala Bernardka Ryan, visja svetovalka za okolje in prostor.
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Rakidanu (EUP RA 3) - /. obravnava



Stali5de Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala Nives
CAJNKO, dlanica odbora: mestnemu svetu predlagamo da sprejme:
1 staliSda do pripomb, ki so bile podane v dasu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o
obdinskem podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko obmodje v Raki6anu lfUR RA 3).
2. Predlog Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanjsko obmodje v Rakidanu
(EUP RA 3)'v prvi obravnavi.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihde.

Razpravljal rri nihde.

Predsedujoeije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Mestni sv'et Mestne obdine Murska Sobota sprejme staliSda do pripomb, ki so bile podane v
dasu iavne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o ob6inskem podrobnem prostorskem
na6rtu za stanovanjsko obmodje v Rakidanu (EUp RA 3).

2. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme Predtog Odloka o obdinskem
podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanjsko obmoEje v Rakidanu (EUP RA 3) v prvi
obravnavi.

Navzo6nost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K to6ki 6)
Pre.dlglLpdloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanisko obmodie v

Pu56i (EUP PU 2) - /. obravnava

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

obrazlozitev je podala Bernardka Ryan, vi5ja svetovalkaza okolje in prostor.

Stali5de Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala Nives
CAJNKO, dlernica odbora:
Sklep 51.1: ttflestna uprava Mestne obdine Murska Sobbota posreduje predlog Odloka (tekstualni in
grafidni del) luppsvni enoti Murska Sobota ter prosi za mnenje ali bodo na podlagi tako pripravljenega
prostorskegar akta izdali gradbena dovoljenja investitorjem. Predlaga se, da se grafidni del dopolni z
nacrtom parcelacije.
Sklep 5t. 2: mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Odloka o obdinskem podrobnem
prostorskem nadrtu za stanovanjsko obmodje v Pu56i (EUP PU 2), s staliSci do pripomb v prvi
obravnavi.

Stali5da svetniSkih skupin ni podal nihce.

Razpravljala sta. Darko RUDAS in Miran FORJANIe.

Darko RUDITS je pozval, da se pospe5ijo vsi postopki ne samo zaradi kar velike prostorske stiske
ampak tudi :zaradi prilo2nosti sofinanciranja drZave pri urejanju romskih naselij v okviru programa
ukrepov za Flome.

Miran FORJI\Nle je podal predlog, naj nadrtovalci predvidijo tudi prostor za pokopaliSce na PuSci.

Pojasnilo mestne uprave je podala Angelca DOKL MlR, vodja Oddelka za okolje in prostor.
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Po_razpravije predsedujodi dal na glasovanje nasrednji predtog sklepa:
1. Mestni svet Mestne ob6ine Murska Sobota sprejme stali56a do pripomb, ki so bile podane v
6asu iavna razgrnitve dopoln_jenega osnutka Odioka o obdinskem'podrobnem proitor"f",
na6rtu za stanovanjsko obmodje v pu56i (EUp pU 2).

2. Mestnisvet Mestne obdine Murska Sobota spreime Predlog Odloka o ob6inskem
podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko obmoEje v Fu56i (EUP PU 2) v prui obravnavi.

3. Pri pripravi predloga odloka za ll. obravnavo bo predlagatelj prou6il in smiselno upo5teval
podana staliSda in pripombe iz razprave ter pristojnega odbora.- 

-

Navzodnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in O pROTl.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

obrazlozitev je podal slavko DOMJAN, vodja oddelka za javnafinance.

Stali5da delovnih teles so podali predsedniki odborov:- odbora za proraeun in finance, dr. Robert CELEC:
Sklep 5t. 1: odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog Zakljudnega rercuna proracuna
Mestne obdine Murska sobota za leto 2017 zvsemi sestavnimi deli.
Sklep 5t" 2: odbor predlaga mestnemu svetu da sprejme Letno porodilo o delu Javnega
stanovanjskega sklada MOMS za leto 2017.

- odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Stanislav PRELEC: odbor v predlergani obliki in
vsebini podpira predlog Zakljudnega raduna proraduna Mestne obdine Murska 

-sobota 
za leto

2017.
- odbora za druZbene dejavnosti, Daniela MOREC: odbor predlaga mestnemu sv,etu, da sprejme

predlog Zakljudnega raduna proraduna Mestne obdine Murska SoUota za leto 2017.- odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, Nives C,qJNKO,
clanica odbora: mestnemu svetu se predlaga da sprejme Predlog Zakljudnega ra6una
proracuna Mestne obdine Murska Sobota za leto 2017.- odbora za informiranje, promocijo mestne ob6ine in mednarodno sodelovanje, marg. Brigita
PERHAVEC: odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Predlog 

- 
Zaktlucnegl ra6una

proraduna Mestne obdine Murska Sobota za leto 2017 s podrocja informiranja, pi'omoc-ije mestne
obcine in mednarodnega sodelovanja.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihce.

Razpravljal nl nihce.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Sprejme se Zakljudni raiun proraduna Mestne obdine Murska Sobota za leto 20,11 z

vsemi sestavnimi deli:
- Zakljudni ra6un proraduna Mestne obdine Murska Sobota za leto ZO1T.- Splo5ni del zakljudnega raduna prora6una, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, racun

financnih terjatev in naloZb in ra6un financiranja.
- ObrazloZitev splo5nega dela zaklju6nega raduna proraduna MOMS za leto 2017.- Posebni del zaklju6nega raduna proraduna, ki obsega realizirane odhodke po podrocjih

proradunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proradunskih postavkah in pod
kontih.

- Obrazlo2itve posebnega dela zaklju6nega raduna proraduna MOMS za leto 2017- Specifikacija porabe splo5ne prora6unske rezervacije proraduna MOMS za leto 2O1T.
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- Realizacija Na6rta razvojnih programov proraduna MOMS za leto 2017.
- Obrazlolttev realizacije Nadrta razvojnih programov proraduna MOMS za leto 2017.- Bilanco stanja MOMS na dan 31.12.2017 z obrazloZitvijo.
- lrrventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev,

terrjatev in obveznosti na dan 31 .12.2017.
- Porocilo o upravljanju sistema enotnega zakladniSkega raduna MOMS za leto 2O1T.- Poslovno porocilo MOMS za leto 2017.
- Porocilo o realizaciji nacrta ravnanja z nepremidnim premoZenjem MOMS za leto 2017 .- Sprejme se Poroeilo o delu Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto 2017.

Navzodnost 1e priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K todki 8)
Prerdloq soqlasia k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu in doloditvi

subvencionirania cene storitve pomod druZini na domu od 1.3.2018 dalie

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

ObrazloZitev je podala mag. Rofina BERNJAK, vi5ja svetovalka za podrodje zdravstva in socialnega
varstva.

StaliSde odb,ora za druZbene dejavnosti je podala Daniela MOREC, predsednica odbora: odbor
predlaga merstnemu svetu, da poda soglasje k doloditvi cene storitve pomoc druZini na domu in
dolocitvi sub'rrencioniranja cene storitve pomod druZini na domu od '1. 3. 2018 dalje.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nih6e.

Razpravljal rri nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota daje soglasje k dolo6itvi cene storitve pomod
druZini na clomu in doloditvi subvencioniranja cene storitve pomod druZini na domu od 1.3.
2018 dalje.

Navzo6nost je priglasilo 18 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K todki 9)
Predloq Sklepa o spreiemu karte za doloiitev obmodii prednostnih nadinov oqrevania

na obmoiiu Mestne obdine Murska Sobota

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

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

Stali5de Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala Nives
CAJNKO, dlanica odbora:
Sklep 51.1. nrestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Sklepa o sprejemu karte za dolocitev
obmocij prednostnih nadinov ogrevanja na obmodju Mestne obdine Murska Sobota.
Sklep 5t. 2: i;lani Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo obZalujejo,
da vodstvo obdinske uprave daje na stranski tir Siritev daljinskega ogrevanja v mestu Murska Sobota.

Razpravljal rri nihce.



Pojasnilo je podal Zupan, dr. Aleksander JEVSEK.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme predlog Sktepa o sprerjemu karte za
doloCitev obmo6ij prednostnih na6inov ogrevanja na obmodju Mestne obdine Murska Sobota.

Navzodnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K todki 10)
Seznanitev s problematiko poslovania iavneoa zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota

Gradivo je bilo svetnikom posredovano v petek, 13. aprila 201g.

Predsedujodi je svetnike in javnost seznanil, da sta bila k todki vabljena g. lvan Zajc, pomurske
lekarne Murska Sobota in ga. Polonca FIALA NOVAK, predsednica sveta zavoda Pomurske lekarne
Murska. Oba navedena sta opravidila svojo odsotnost na seji.

Obrazlo2itev k tocki dnevnega reda je podal Sredko DUROV, direktor mestne uprave.

Ob 14.59 urije predsedujodi v skladu z 2. odstavkom 35. 6lena poslovnika odredil 2Cr minutni odmor.
Mestni svet je sejo nadaljeval ob 15.20 uri. V nadaljevanju seje je bilo navzocih 19 svertnikov.

Vodenje seje je nadaljeval Bo5tjan BERLAK, podZupan Mestne obcine Murska Sobota (na podlagi
pooblastila 2upana 6t. 020-002812015-23, z dne 18. april 201B).

StaliSca svetniSkih skupin so podali:
- Socialni demokrati (SD), Du5an BENCIK
- Slovenska demokratska stranka (SDS), Andrej MESIe

Pojasnilo je podal Zupan, dr. Ateksander JEVSEK.

Razpravljala je mag. Brigita PERHAVEC.

Mag. Brigita PERHAVEC je podala predlog sklepa: Zupan Mestne obcine Murska Sobota in Mestna
uprava Mestne ob6ine Murska Sobota do naslednje seje mestnega sveta prouditia vse mo2nosti
izvajanja lekarni5ke dejavnosti na obmocju Mestne ob6ine Murska sobota.

Ob 15.49 urije predsedujo6i v skladu z 3. odstavkom 35.6lena poslovnika odredil 1O minutni odmor.
Mestni svet je sejo nadaljeval ob 15.59 uri. V nadaljevanju seje je bilo navzo6ih '19 svetnikov.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Mestni svet Mestne ob6ine Murska Sobota se seznani s problematiko poslovanja javnega
zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.

Navzodnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil sprejet.

2. Zupan Mestne obdine Murska Sobota in Mestna uprava Mestne obdine Murska Sobota do
naslednje seje mestnega sveta proudita vse moZnosti izvajanja tekarni5ke dejavnosti na
obmoiju Mestne ob6ine Murska Sobota.
Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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K to6ki 11)
Kadrovske zadeve

za tocko kadrovske zadeve je bilo svetnikom posredovano v dveh delih, in sicer l. del v petek
2018 in ll. del v torek 17 . aprila 2018.

llog za imenovanje odgovornega urednika (M/Z)javnega glasila Sobo5ke novine

je podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve

ljal ni nihde.

rjo6ije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
urednika javnega glasila Sobo5ke novine se za obdobje Stirih let imenuje

Tadej Bakovci, Ribi5ka ulica 13, 9000 Murska Sobota.

cst je priglasilo 19 svetnikov, ZA je glasovalo 16 svetnikov in 1 PROTI.
bil :sprejet.

log za imenovanje direktorja WtZl javnega zavoda Mtadinski informativni in
lturni klub Murska Sobota

podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve

nri nihde.

Aler5a KOVAC se je zaradi nasprotja interesov iz glasovanja izlodila.

jodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Za

Za
ma

Sklep

javnega zavoda Mladinski informativni in
ttobo 5 let imenuje Aleia KOVAC, Murska

kulturni klub Murska Sobota se za
Sobota, Ledavsko naselje 34, 9000

Murs Sobota.

Na rst je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 0 PROTI.
bil sprejet.

Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine
Murska Sobota

je podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve

rri nihce"

. Mitja Slavinec je v skladu z 38. dlenom Zakon o integriteti in prepre6evanju korupcije (Uradni
5t. 69/11 - uradno pre6i56eno besedilo) predsedujo6ega seznanil, da pri njegovem glasovanju

lu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob6ine Murska Sobota morda
moZnost nasprotja interesov, zato je predsedujodega prosil, da v skladu z 39. dlenom

Doc. d
list RS
o imen

a zakona pridne postopek ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih



Predsedujodi je povedal, da na podlagi izdanega nadelnega mnenje KpK, da se v
posameznik glasuje sam zase pri imenovanju na posamezne funkcije in poloZaje, :rar
interesov iz glasovanja idoei in na podlagi dosedanje prakse v mestnem svetu odiodar, da
SLAVINEC pri tej todki izlodi iz glasovanja o svojem imenovanju v Svet za preventivo
cestnem prometu Mestne obcine Murska Sobota. Nadalje je predsedujodi odlodil, da bo 5
predlaganih kandidatih v svet potekalo lo6eno, za vsakega kandidata posebej.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
1' V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obfine Murska
imenuje:
- Tomai TRAJBARIC, Policilska postaja Murska Sobota

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil sprejet.

2. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obfine Murska
imenuje:
- Miran PODOJSTERSEK, osnovne in srednje sote Murska sobota

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

3. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Murska
imenuje:
- Zdenko cAHUK, Mestno redarstvo Mestne obdine Murska sobota
Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil sprejet.

4. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Mursika
imenuje:
- Dr. Hugo MAUCEC, Mestna obdina Murska Sobota
Navzodnost je priglasilo 19 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Murs;ka
imenuje:
- Dejan KUHAR, Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota
Navzodnost je priglasilo 17 svetnikov, ZA je glasovalo 16 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil sprejet.

6. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Murska
imenuje:
- Dean FORJANle, Javna agencija RS za varnost prometa - lzpitni center
Navzo0nost je priglasilo 18 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

7. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Murska
imenuje:
- JoZe VEREN, Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Navzodnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in O PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob6ine Murska Sobota se

dr. Mitja SLAVINEC, Potapljaiko druStvo Murska Sobota, Podvodna reievalna sluZba

Sklep

9.V

ost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in 0 pRoI.
bil sprejet. (svetnik doc dr. Mitja SLAVINEC se je iz gtasovanja izto6il)

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obdine Murska Sobota se
tmen
-J Sl(nltEG, dipl. inZ. prom. spec, Strokovne in poslovne storitve, JoZe Skrilec, s.p.

cst je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in 0 pRoL
bil :sprejet.Sklep

redlog za imenovanje Obdinske volilne komisije Mestne obdine Murska Sobota

o je podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve
ini nja.

ni nihde

je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
sko volilno komisijo Mestne oh_6ine Murska Sobota se imenujejo:
lnik: Bojan ZUrule, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 2

predsednika: Zvonko BRENele, Krog, ple6nikova ulica 26

6lanice:
Melita DOMJAN, Murska Sobota, Slovenska ulica 5
Alenka SAMEG, Murska Sobota, Vrazova ulica 6
Mitja PERS, Ve5dica 4i,
Nina JUG, Murska Sobota, Temlinova ulica 10

Prago Vl-GALl, Krog, Vodnikova ulica 1S
Kristina SOOS TRAJBARIC, Ve56ica 4d

Sklep
rst je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in 0 pROTl.
bil sprejet.

za razreiitev in imenovanje 6lana Sveta javnega zavoda Ljudska univerza
Sobota, Zavod za permanentno izobraievanje

I je podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve
rjia.

al ni nihde.

ije dal na glasovanje naslednji predtog sklepa:
javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, se razre5i 6tan Stanistav STOTL,
ulica 6, 9000 Murska Sobota.

jav'nega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, se kot predstavnik ustanovitetja, za
ek mandata imenuje Franc KRAMAR, Murska Sobota, Sondna ulica 36, 9000 Murska

rst je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo22 svetnikov in 0 PROTI.
bil sprejet.

6lana:

Sklep
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Predlog za imenovanje 6lana Sveta zavoda Genter zazdravie in razvoj Murska Sobota

ObrazloZitev je podal doc. dr.
in imenovanja.

Razpravljal ni nihce.

Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve

katerega
zahteva.

i cesti

Svetnica Lea FRlSKle se je zaradi nasprotja interesov iz glasovanja izlodila.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V Svet zavoda Center za zdravie-in razvoj Murska Sobota se kot predstavnik
uporabnikov imenuje Lea FRlS(ld, Murski Sobota, Lendavska ulica 51, 9000 Murs Sobota.

Navzodnost je priglasilo 19 svetnikov,ZAje glasovalo 18 svetnikov in 0 pROTl.
Sklep je bil sprejet.

K toiki 12)
Predloqi in pobude dlanov mestneqa sveta

Vpra5ania oziroma pobude so podali naslednii svetniki:

Andrei MESIC:

- Povedal je, da ga je presenetilo postavljeno vpra5anje mame, ki je poto2ila, dia je
prejemu odlodbe o enkratni denarni pomoci za novorojence, v skladu s
ie mestni svet sprejel v letu 2015, posredovati ra6une, kar se v samem pravilrriku
Prosi za pojasnilo.
Predlagal je, da se vzdol2 knji2nice uredi modra cona, ker je dovolj prostora na
sajje enosmerna, to poenostavilo dostop tako do knjiZnice kot za kratke nakupre v- Predlagal je, da se prou6i moZnost vzpostavitve regularne 40Om afletske
zelenice zaradi reflektorjev na nogometnem stadionu, prav tako je predlagal
pomozne umetne zelenice igri5ca (po vzgledu na stadionu v Velenju,
Gorici).

ob selitvi
tev okrog
r in Novi

2e ob malo- Podal je pripombo na predel parka zraven >vile Vucak<, kjer stoji jezero vpde
vecjem nalivu. Prosi za ureditev odvodnjavanja tega dela.

Miran FORJANIC:

- Podal je predlog, tudi na podlagi pobud obcanov mestne obdine, da se narbavita vsaj dva
defibrilatorja in postavita v prostore Mestne uprave Mestne ob6ine Murska Sobota.

Doc.dr. Mitia SLAVINEC:

Opozorilje na tri lesene hi5e med kopali5dem cez cesto pri voja5nici, ki so bill
potrebe promocije geotermalnih aktivnosti. HiSe so sedaj prazne in se ni6 ne
da so primerne, da se v njih namesti 5e kak5na druga aktivnost, zato vabi nrestr
razmisleku, da se ti prostori dajo v uporabo zainteresiranijavnosti, morda kakilnim
organizacijam.

Anton SxneeRN:

Postavil je vpra5anje, kdaj se bodo izvajala dela na kri2i5cu pri satahovskem po
kajje s sanacijo Dobla v delu ki 5e ni saniran, saj imajo nekateri ponovno vodcl v

vljene za
. Verjame,
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Dezider SO0S:

- Ponovno je izpostavil povezovalno cesto Gederovska - Ti5inska cesta, ki gre proti avtocesti.
Cesta je spet v razsulu, nastajajo udarne jame. Cesta je navoZena z gramozom, ki se pra5i.
Napro5a za celovito ureditev tega problema.

- Vsaka drlava ima svojo zgodovino in postavljene spomenike svojim zasluZnim prednikom,
na5e mesto ima prav tako prednike, ki so pokopani na pokopali5du. Grobovi nekdanjih grofov
so v :relo slabem stanju. Okrog teh grobov je ograja, ki razpada, povr5ina pa je zara5cena s
travo. Potrebno bi bilo menjati streho na kapelici in sanirati omet. Prosi pristojneza ureditev.- Pri zetdnji distilni akciji, ki se je izvlala v mestu in krajevnih skupnostih so ugotovili da je zelo
velikc, smeti v vreeah in izven vre6 na obrobju crpali5ca e rnskih meja; potrebno je opozoriti na
nastalo situacijo.

- Kraje'vna skupnost Ve5cica je dobila zemljo z avtoceste, ki so jo nasipali na travnik zraven
igri5da. Zraven igri56a imajo 2e navoZen gramoz za postavitev platoja za smeti, zato bi Zupana
prosili, da omogoci, da se plo5dad zabetonira.

- Pono'vno je zaprosil, da bi krajevna skupnost 2elela prejemati evidenco novo priseljenih
prebivalcev v krajevno skupnost, saj bi podatke potrebovali za razne prireditve (evidenca z
imeni, priimki in hi5no Stevilko), oz. nl upravna enota, ko izda gradbeno dovoljenje o tem
obves;tila 5e krajevno skupnost.

Daniela MOIREC:

- Povedala je, da jo je obdanka v imenu stanovalcev slepega kraka Kopali5ke ulice v Murski
Soboti pisno opozorila na Ze ved desetletij star problem glede izgradnje ulidne razsvetljave, saj
je narnred 14 individualnih hiS 5e vedno brez ulicne razsvefljave.

- Sprehajalci, ki se sprehajajo skozi fazanerijo so opozorili, da je v gozdu veliko poru5enih
dreves, ki bijih bilo potrebno odstraniti.

- Podala je pobudo, da bi se kro2i56e proti bolni5nici, ki se bo navezovalo na obvoznico, pridelo
bolj pospe5eno graditi, saj prihaja do velikih prometnih zastojev.

Stanislav PFIELEC:

- Podal je pobudo, da se v fazaneriji poleg podrtih dreves, ki jih je potrebno odstraniti, hkrati
uredi tudi trim steza in ostale peSpoti, saj so po deZevju neuporabne. Prosi za sanacijo.- Predliagalje, da se proudi moZnost spremembe Statuta Mestne obcine Murska Sobota, katera
bi izkljudevala funkcijo mestnega svetnika in direktorja javnega zavoda.

Renata PINTER VERTOT:

- Podala je pobudo, da naj se vzpostavi mobilna aplikacija za pla6ilo parkirnine v mestu in se o
tem informira oziroma obvesti javnost.

Bo5tian BEFILAK:

- Podal je pobudo, da se preverijo servisna stojala za kolesa >Bike box< ali so opremljena z
orodjem in rocno tlacilko.
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Odqovore ie podal iupan. dr. Aleksander JEVSEK :

Andreiu MESIdU

- Glede posredovanja radunov po prejemu odlodbe o enkratni denarni pomodi zia novorojenca je
Zupan povedal, da naj se mamica oglasi pri strokovnih sluZbah mestne uprave, kjer se bo
razjasnil problem in se bo na5la re5itev.

- Glede modre cone vzdolZ knjiZnice je Zupan povedal, da je to 2e perede vprarSanje, kar je tudi
paradoksalno, saj je na drugi strani robnika veliko prazno parkiri5de. Mestni uprava bo
proudila moZnost, 6e Sirina cesti56a dopuica modro cono. Zupanje dejal, da bo na eni izmed
prihodnjih sej mestnega sveta na dnevnem redu obravnavan tudi predlog spremembe Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob6ini Murska Sobota, kjer bo prerJlagana uvedba
enournega brezplacnega parkiranja v centru mesta.

- Glede atletske steze okrog nogometnega igri56a Mura je Zupan povedal, da predlog podpira in
ga pozdravlja, vendar je potrebno narediti najprej reflektorje, naslednja faza je premik igri56a
proti tribunam in takrat bo prilo2nost, da se ta gradbeni poseg tudi uredi. Premik igrisca je zelo
zahteven gradbeni poseg.

- Glede luZ v dasu deZevja je Zupan povedal, da je vec takih; tudi pri novem kroZisdu priZvezdi,
pri banki Sparkasse in pri vhodu v park. lzvajalcu je 2e bilo naro6eno, da naj s,e stvari sanirajo,
gre za reklamacije, ker je bilo slabo narejeno. Mestna uprava bo preverila in poskrbele, da 

-bo

6im prej urejeno.

Miranu FORJANICU:

- Y zvezi z nabavo defibrilatoria je 2upan povedal, da se strinja z nabervo vsaj enega
defibrilatorja za prostore Mestne uprave Mestne obcine Murska Sobota.

Doc.dr. Mitii SLAVINCU:

- Glede uporaba Visitor centra je Zupan dejal, da se strinja in je odprt za predloge, da se objektu
da 2ivljenje.

Antonu SKRlgAtrtU:

- Glede kri2i5ia v Satahovcih je Zupan povedal, da se je pogovoril s predseclnikom krajevne
skupnosti kako bo to kriZi5ce urejeno. Odprto vpra5anje je bilo, kje se bodo izruvale ciprese
pokopali5da, da ne bo to ostalo prazno. Zato ima obdinska uprava, ki vodi tp investicijo tudi
nalogo, da se istocasno uredi taksna ograja, kot jo krajani Zelijo imeti.

- Glede Dobla je 2upan povedal, da se bo preverilo. Dobel je bil lansko leto odiiicen, poznan je
problem in sicer so to reietke na prehodu pod avtocesto in 6e se te re5etke ne distijo, se
zamasijo, Ponovno je potrebno opozoriti vzdtzevalca na ta problem.

Dezideriu SOOSU:

- Glede povezovalne ceste Gederovska - Ti5inska cesta je Zupan povedal, da je seznanjen s
problematiko. V proradunu je namenjenih 30.000,00 EUR, da se cesta zaktpat, zaveda se, da
to ni trajna re5itev. Ta odsek ceste, de bi jo delali s tamponom in s Siritvijo stane pribliZno 2
milijona evrov, vendar tega denarja ni. Hkrati pa je na tem odseku 200 |astnikov parcel.
Nadalje je Zupan povedal, da so se na Direkciji za infrastrukturo dogovorili, da se bo Slo v
prvotno Ze nadrtovano in v prostor ume5deno varianto severne obvoznice, to.ie od Maximusa
proti Gaju. Tam je 2e zarisana trasa obvoznice in sedajje odlocitev da se gre r,r to smer, zaradi
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tega ker je tam samo en lastnik in to je Sklad kmetijskih zemlji5d, kjer je cesta Ze ume5cena v
prostrcr. Ta varianta bo tudi enostavnej5a in cenej5a.

- Gledtr spomenikov na pokopali5du je Zupan povedal, da se bo preverilo kdo je zadol1en za
vzddevanje.

- Y zvr=zi s cistilnimi akcijami in smetmi je Zupan povedal, da je to stvar osebne kulture.
Ponovno je pozval vse obdanke in obdane, da de imajo doma kosovne odpadke naj poklidejo
Saubermacher Komunalo Murska Sobota, ki pridejo in odpadke odpeljejo zastonj, obdani naj
se te storitve posluZujejo.

- Glede gtamozaje Zupan povedal, da se bo uredilo v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

- V zve,zi s seznamom prebivalcev je Zupan povedal, da je za to pristojna upravna enota, ki vodi
register prebivalcev.

Danieli MOFTEC:

- Gledel javne razsvetljave na Kopali5ki ulicije 2upan dejal, da se bo zadeva preverila.

- Glede podrtih dreves v parku v Fazanerijije Zupan povedal, da bo to uredila Komunala.

- Glede KroZi5da proti bolni5nicije Zupan povedal, da bo v mesecu avgustu otvoritev tega dela
obvo::nice. Zaprosil je, da vsi skupaj glede prometnih zastojev 5e malo potrpimo, nato pa
dobimo urejeno infrastrukturo, ki nam bo omogodala varnej5e in hitrejie gibanje"

Renati PINTER VERTOT:

' lupartje povedal, da je mobilna aplikacija glede placevanja parkirnine 2e v teku. Se bo pa
javnost o tem obvestilo preko medijev. Hkrati je vse skupaj seznanil, da se je Mestna obdina
Mursl<a Sobota skupaj z Razvojnim centrom Murska Sobota prijavila na razpis za brezplaeen
wi-fi v' mestu in tako bo tudi center mesta pokrit zbrezplaenim wi-fijem.

Bo5tianu BE:RLAKU:

- Zupan dejal, da se bodo servisna stojala preverila, de vse deluje.

K todki 13)
Predloqi in pobude 2upana

Zupanje po'uedal, da so se na elektronske medije in osebno nanj obrnili prebivalci Ciril Metodove
ulice in Razlagove ulice v Murski Soboti zaradi slabega stanja teh dveh ulic. V zvezi s tem je bilo
vsakemu gospodinjstvu poslano pismo s katerim se je opravidil, da se je z razvojem Sportne
infrastrukturer skozi leta pozabilo na predmetno infrastrukturo, ki omogoca tudi kvaliteto bivanja ob teh
ulicah" Povedal je, da bo ob6ina v leto5njem letu, predvidoma meseca septembra kondala investicijo
postavitve retflektorjev na nogometnem igri56u Mure in do takrat ni smiselno sanirati ulice in jo
preplastiti, silj jo bodo tovornjaki uni6ili. Obenem je prosil stanovalce obeh ulic, da 5e potrpijo do
septembra, cla se zakljuci investicija na nogometnem igri5du, nato pa se bo takoj pristopilo k sanaciji
ulice (preplastitev, dodatni plodnik, dodatna razsvetljava od mosta na Razlagovi ulici, Ciril Metodova
ulica in do srtadiona Mure). V dasu nogometnih tekem je obcina z nogometnim klubom Ze enkrat
izvedla zaporc ceste - Razlagove ulice in bo tako tudi v bodo6e, ko bo pricakovan bistveno ve6ji
promet. Nadirlje je Zupan povedal, da so tudi druge ulice v Murski Soboti v slabem stanju, zato se je
obiina odlodila, da se izvede skupni javni razpis za izvajalca za preplastitev najbolj obremenjenih ulic
in ulic, ki so v najslab5em stanju. Vzporedno pa se je obcina 2e prijavila na razpis iz naslova
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trajnostne mobilnosti, ki omogo6a sofinanciranje izgraditve ploenikov (80% sofinarrciranja je za te
investicije).
Svetnice in svetnike ie pozval, da se v ve6jem Stevilu udeleZujejo prireditev, ki jih organizira ob6ina
(aktualne prireditve bodo: 25. april - Dan upora proti okupatorju; 8. maj- polaganje veicev ukrajinske
delegacije in 9. maj polaganje vencev ruske delegacije).Vse skupaj je seznanil, da intenzivno
potekajo obnovitvena dela na kopali5cu, ki se bo odprlo 1. junija. Za vie uporabnike bo Se lepie
kopali56e tudi z novimi vsebinami.
Ob koncu je Zupan 5e povabil ob6anke in obdane ter mestne svetnice in svetnike, da se 20. aprila ob
17. uri v organizaciji Doma starej5ih udeleZijo predstavitve vsebine dnevnega centra in vzpostavitve
zobozdravstvene in splo5ne ambulante v Bakovcih.

S tem je bil izdrpan dnevni red 28. redne seje Mestnega sveta Mestne obdine Mursker Sobota, zato je
predsedujodi ob 16.52 uri sejo zakljudil. Seja je posneta na magnetofonski trak, ki se hrani v upravi
Mestne obdine Murska Sobota.

Murska Sobofa, dne 19. april 2018

Zapisnik sestavila:
Sergeja EMBERSte SUKte . mag. prav.

Zupan
Mestne obdine Murska Sobota

Dr. Aleksander JEVSEK, l.r.
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