
Mestna obdina

MURSKA SOBOTA

MESTNI SVET

ZAPISNIK
24. redne seje Mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota, kije bila v 6etrtek, dne 24. februarja
2022, s pridetkom ob 13:00 uri, v veliki sejni dvorani Mestne obdine Murska Sobota.

Seja se je za vse udeleZence izvedla ob upo5tevanju splo5nih ukrepov za prepredevanje Sirjenja
okuZbe z virusom SARS-CoV-2.

Sejo je vodil Zupan, dr. Aleksander JEVSEK.

Navzodi so bili naslednji dlani in dlanice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Du5an BENCIK, BoStjan BERLAK, Nives CAJNKO, MatjaZ DURle, Miran FORJANI0, mag. Marjan
GUJT, Zorg1. HOBLAJ, Nikolaj HOCHSTETTER, Zoran KOS, Nada KUHAR, Slavica MEGLle,
Andrej MESle, Goran MILOSEUC, Daniela MOREC, mag. Brigita PERHAVEC, gojan PETR|JAN,
Drago RAJBAR,_Darko RUDAS, Anton SLAVIC, .toZe SnOL, Romeo VARGA, Vlasta VEREN, Drago
VlGALl, Robert ZZeXin Marjan ZercS

Odsotnost je opravidila svetnica Bernardka RUZle.

Seji so prisostvovali: Gaby FLISAR, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne obdine
Murska Sobota, Goran GUTALJ - Zavod za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota, strokovni
sodelavec za 5port, dr. Robert CELEC, direktor javnega zavoda RIS Dvorec Raki6an, Tomislav
ZRINSKI, direktor javnega podjetja Komunala d.o.o, Milena VOROS, direktorica mestne uprave;
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 investicije; Martina CAF SARUGA, vodja oddelka za premolenjsko
pravne zadeve, Klaudija SADL JUG, vodja oddelka za gospodarske zadeve, Matej BUKOVEC, vi5ji
svetovalec za podrodje cestnega prometa, Nata5a JANele, poslovna sekretarka, Sergeja SUKO,
viSja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve ter novinarji.

K todki 1)
Uqotovitev sklepdnosti in dolo6itev dnevnega reda

Na podlagi 15. dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107 - uradno
predi5deno besedilo, 49110 in 39/15 in 69/17) Steje mestni svet 26 6lanov. V skladu z 22. tlenom
statuta mestni svet veljavno sklepa, de je na seji navzoda vedina njegovih 6lanov.

Predsedujodi je dlane mestnega sveta pozval, da zaradi ugotovitve prisotnosti na zadetku seje v
skladu z 42. tlenom poslovnika, svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo.

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

Predsedujodije ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28. dlena Poslovnika Mestnega sveta Mestne
obdine Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 49/10 - uradno prediSdeno besedilo in 110111 - obvezna
razlaga) mestni svet sklepden.

Pozneje se je pridruZilo 5e 5 svetnikov, tako da je bilo na seji prisotnih 25 svetnikov.

Kardoieva ulica 2.9000 Murska Sobota

tel.: (02) 525 1677 .faks: (02) 525 16 15

mestna.obcina@murska-sobota.si

www.m urska -sobota.si
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S sklicem seie so svetniki preieli naslednji predlog dnevnega reda 24, redne seie Mestnega
sveta Mestne ob6ine Murska Sobota:

1. Ugotovitev sklepdnosti in doloditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 23. redne seie mestnega sveta
3. a) Predlog Odloka o proradunu Mestne obdine llllurska Sobota za leto 2022-

ll.obravnava
b) Predlog Sklepa o naErtu ravnanja s stvarnim premoienjem Mestne obiine Murska
Sobota zaleto2022

4. Predlog Letnega programa Sporta v Mestni obdini Murska Sobota zaleto 2022
5. Predlog Sklepa o dolo6iWi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter

pripadajo6ih obmodij na obmodju Mestne ob6ine Murska Sobota
6. Predlog Sklepa o podaji soglasia k zadoliitvijavnega zavoda RIS Dvorec Rakidan
7. Kadrovskezadeve
8. Predlogi in pobude dlanov mestnega sveta
9. Predlogi in pobude Zupana

Pod todko kadrovske zadeve je mestni svet obravnaval:
- Predlog za imenovanje odgovornega urednika (M/Z) javnega glasila SoboSke novine

Predsedujodije na predlog predlagatelja v skladu z 3. odstavkom 29. 6lena poslovnika iz dnevnega
reda umaknil 5. todko dnevnega reda "Predlog Sklepa o doloditvi cene parkirnine, drugih taks in
parkirnih con ter pripadajodih obmodij na obmodju Mestne obdine Murska Sobota", ostale todke so
se ustrezno pre$tevildile.

O dnevnem redu je razpravljal.toie $nDt

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet spreime dnevnt red 24. redne seie mestnega sveta, brez 5. todke dnevnega reda,
ostale toike se ustrezno pre6tevilEijo.

1. Ugotovitev sklepinosti in dolo6itev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 23. redne seie mestnega sveta
3. a) Predlog Odloka o proradunu Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022-

ll,obravnava
b) Predlog Sklepa o nadrtu ravnanja s stvarnim premo2enjem Mestne obdine Murska
Sobota zaleto 2022

4. Predlog Letnega programa Sporta v Mestni obdini Murska Sobota zaleto 2022
5. Predlog Sklepa o podaii soglasia k zadolZiWi javnega zavoda RIS Dvorec Rakidan
6. Kadrovske zadeve
7. Predlogi in pobude dlanov mestnega sveta
8. Predlogi in pobude iupana

Navzodnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in 0 PROTI
Dnevni red je bilsoglasno spreiet.

K todki 2l
Potrditev zapisnika 23. redne seie mestnega sveta

Pregled realizacije sklepov je podala Sergeja SUKC, vi5ja svetovalka za mestni svet in pravne
zadeve.
Razpravljal ni nihde.

Predsedujo6ije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1.) Zapisnik 23. redne seje mestnega sveta se potrdi.

Navzodnost je priglasilo 24 svetnikov,TAje glasovalo 23 svetnikov in 0 PROTI
Zapisnik 23. redne seie mestnega sveta je bil potrien.
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K to6ki 3
a) Predloq Odloka o proradunu Meslne obdine Murska Sobota za leto 2022

- ll, obravnava
b) Predloq Sklepa o nadrtu ravnania s stvarnim premo2eniem Mestne obdine Murska Sobota

zaleto 2022

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje

ObrazloZitev je podal Slavko DOMJAN, vodja oddelka za javne finance.

StaliS6a delovnih teles so podali predsedniki odborov:
- odbora za proradun in finance, Du5an BENCIK, podpredsednik odbora;

odbor za proradun in finance predlaga mestnemu svetu da:
- sprejme Proradun Mestne obdine Murska Sobota za leto 2Q22 v ll. obravnavi z vsemi

sestavnimi deli;
- sprejme Sklep o nadrtu ravnanja s stvarnim premoZenjem Mestne obdine Murska Sobota za

leto 2022;
- sprejme Finan6ni nadrt Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto 2022.

odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, MatjaZ DURle,
predsednik odbora:
mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Odloka o proradunu Mestne obdine
Murska Sobota za leto 2022 s podrodja pristojnosti odbora, v ll. obravnavi.
mestnemu svetu se predlaga, da sprejme Sklep o Nadrtu ravnanja s stvarnim premoZenjem
Mestne obdine Murska Sobota.

odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Bo5tjan BERLAK, predsednik odbora; odbor v
predlagani obliki in vsebini s podrodja pristojnosti odbora podpira Predlog Odloka o
proradunu Mestne obdine Murska Sobota zalelo 2022v ll. obravnavi.

odbora za drulbene dejavnosli, Zoran KOS, predsednik odbora; odbor predlaga mestnemu
svetu, da sprejme predlog Odloka o proradunu Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022 s
podrodja dru2benih dejavnosti v ll. obravnavi.

odbora za informiranje, promocijo mestne obdine in mednarodno sodelovanje, Slavica
MEGLId predsednica odbora: odbor predlaga 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 ll. obravnavi.

Stali56a svetni5kih skupin so podali:
Neodvisna stranka Pomurja (NSP), Anton SLAVIC
Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN
Socialni demokrati (SD), Goran MILOSEVIe

Razpravljali so: Drago RAJBAR, Anton SLAVIC, Nives CAJNKO, Vlasta VEREN, Daniela MOREC,
Andrej MESIC in Bojan PETRIJAN.

Replike so podali: JoZe SnOt, Vlasta VEREN in Anton SLAVIC.

Odgovore in pojasnila je podal 2upan, dr. Aleksander JEVSEK.

Po razpravije predsedujo6i pod to6ko 3A dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
t.

Sprejme se Proradun Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022 v ll. obravnavi z vsemi
sestavnimi deli:
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terjatev in naloZb in radun financiranja.

glavnih programih, podprogramih, proradunskih postavkah in pod kontih.

2025 z obrazloZitvami.

2022.

PriloZeni predlog Kadrovskega nadrta za leti 2022 in 2023 je Zupan dolZan uskladiti s
sprejetim proradunorn in ga sprejeti v roku 60 dni po spreiemu proraduna.

il.
Sprejme se Finan6ni nadrt Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto 2022.

Navzodnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 5 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Pod todko 38 je predsedujo6i dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sprejme se predlog Sklepa o nadrtu ravnanja s stvarnim premoZenjem Mestne obdine Murska
Sobota za leto 2022.

Navzo6nost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 16 svetnikov in 5 PROTI
Sklep je bil sprejet.

K to6ki 4)
Predloq Letnega programa Sporta v Mestni obdini Murska Sobota za leto 2022

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje.

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

StaliSda odbora za drulbene dejavnosti, je podal Zoran KOS, predsednik odbora: odbor predlaga
mestnemu svetu, da sprejme predlog Letnega programa Sporta v Mestni obdini Murska Sobota za
leto 2022 v predloZeni obliki in vsebini.

Stali5da svetni5kih skupin ni podal nihde
Razpravljal ni nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme predlog Letnega programa Sporta v
Mestni obdini Murska Sobota za leto 2022.

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

K to6ki 5)
Predloq Sklepa o podaii soglasia k zadolZitvi iavneqa zavoda RIS Dvorec Rakidan

Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje,

ObrazloZitev je podal Slavko DOMJAN, vodja oddelka zajavne finance.
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Stali5de odbora za proradun in finance bo podal Du5an BENCIK, podpredsednik odbora: odbor
predlaga mestnemu svetu, da sprejme Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolZitvijavnega zavoda
RIS Dvorec Raki6an.

Stali56a svetni5kih skupin ni podal nihce.
Razpravljal ni nihde.

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme predlog Sklepa o podaji soglasja k
zadoliitvijavnega zavoda RIS Dvorec Raki6an.

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

K todki 6)
Kadrovske zadeve

Gradivo so svetniki prejeli pred pridetkom seje.

- Predlog za imenovanje odgovornega urednika(MtZljavnega glasila Sobo5ke novine

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

Razpravljal ni nihde

Predsedujodije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Za odgovornega urednika javnega glasila Sobo5ke novine se za obdobje Stirih let imenuje
Tadej BUZETI, Bakovci, Ribi5ka ulica 13, 9000 Murska Sobota.

Navzodnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

K todki 7l
Predloqi in pobude dlanov mestneqa sveta

VpraSanja in pobude so podali naslednji mestni svetniki:

Nada KUHAR:
Pohvalila je javno podjetje Komunala in njene delavce, da so kljub kondanem delavniku
podistili ulico Miklo5a Kuzmi6a, kjer je voznik po celi ulici raztrosil je6men.
S strani obdanke je prejela opozorilo, da sta oba prehoda za pe5ce in cesti56e v kroZnem
kroZi5du proti Maksimusu po5kodovana z razpokami, prosi za pregled in sanacijo. Prav tako
je bila s strani obdanke opozorjena na plo5dad pred gradom, kjer so stopnice zelo
po5kodovane, nekatere odlomljene in je velika nevarnost po5kodb. Prosi, da se ploSdad
ustrezno uredi.
Navijad NS Mura je podal pobudo, da bi se v bliZini stadiona postavila informativna tabla,
kam se lahko gre v mestu Murska Sobota in bliZji okolici jest oziroma prenodit. Na tekmo
prihajajo tudi navijadi iz drugih delov Slovenije in se je 2e ve6krat zgodilo, da so spraSevali
po takih storitvah.
V medijih je zasledila, da so pomurski Zupani poslali dr2avi poziv o financiranju de2urne
zobozdravstvene ambulante. Tudi sama se zavzema za predmetno problematiko in Zeli, da
bo deZurna zobozdravstvena storitev dostopna vsem obdanom v Pomurju. Predlagala je, da
bi bil v zadetku deZurni zobozdravnik v stalni pripravljenosti, saj bi bila na tak nadin storitev
finandno bolj ugodna in s tem laZje dosegljiva.
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- Glede porodne dvorane je podala predlog, da bi se mladim parom, ki se porodajo podarilo
simbolno darilo (knjiga,... ). Opozorila je 5e, da ludi v porodni dvorani ne delujejo, prosi za eim
prej5njo ureditev.

- Ponovno je opozorila na hi5ico 6ez OS lll Murska Sobota, pri vstopu na pokopali5de, ki 5e
vedno stoji in kot taka kazi izgled. Prosi za odgovor, zakaj 5e ni odstranjena.

.toZe SAoL:
- Prenesel je pobudo obdanov, in sicer V teto5niem proradunu so vklju6ene tudi postavke, ki so

bile predlagane v okviru participativnega proraduna. Predlagatelji, ki so podali predloge za
participativni proradun bi prosili za pisni odgovor, kateri predlogi so bili vkljudeni v proradun in
kateri ne.

Andrej MeSle:
- Podalje pobudo, da se plakatna mesta uredijo tako, da bodo kandidati na plakatih normalno

vidni. Sedaj so plakatna mesta zelo skupaj, kar pa onemogoda normalni pogled na te panoje
v celoti.

- Zanima ga, kako napredujejo aktivnosti vodnega zadrlevalnika v Rimski dardi, kije pogoj za
zadetek gradnje SV obvoznice.

Matjai DURIC:
- Povedal je, da so tudi mediji Ze porodali o prenosu lastni5tva nogometnega igri5da v

Rakidanu in pripadajodih zemlji5d na Mestno obdino Murska Sobota, ob tem se je zahvalil za
ves trud in izpeljane aktivnosti Zupanu, mestni upravi, ravnateljici BiotehniSke Sole v
Raki6anu ter drZavnemu sekretarju dr. Mitji Slavincu brez katerega ne bi bilo mogo6e
predmetno zadevo izpeljati. S tem prenosom bo sedaj omogodeno, da se bo lahko kaj
zgradilo - obnovilo in da se bodo ideje hitreje realizirale.

- Podal je predlog, da mestna uprava vsal za KS Rakidan pripravi terminski plan posameznih
investicij in navede kajje pogoj, da se bo pridela posamezna investicija v krajevni skupnosti.

Zoran KOS:
Povedal je, da tudi v Sloveniji obstaja prometni znak, da se lahko ob rdedi ludi na semaforju
zavije desno. Podal je predlog obdanov, da bi se na koncu Kro5ke in Tom5ideve ulice, v
kolikor je moZno, ob rdedi lu6i na semaforju zavilo desno proti avtocesti. Prosi za prouditev
predloga.
Sedaj ko je po mestu v teku ve6 gradenj, obdani predlagajo da se pripravijo vsa izvajalna
delaza ve6je Stevilo elektridnih polnilnic, saj bo v prihodnje potreba po teh polnilnicah vedno
vedja.
Uporabniki TVD Partizana so ga opozorili, da jim je bila v veliki dvorani odtujena teleskopska
palica, s to palico so namred lahko odprli zradenje prostora prosi za nakup nove teleskopske
palice.

MtLOSEUe :

Pohvalilje intenzivno obnovo centra mesta in ulic.
Nadalje je povedal, da je na Ze urejenem delu mesta od sodi5da do upravne stavbe biv5ega
potro5nika znak prepovedano ustavljanje in parkiranje vozil, vendar so na tem delu 5e vedno
parkirana vozila. Meni, da bi bil potreben vedji nadzor nad parkiranjem, kjer je to
prepovedano.
Na Slovenski ulici je stavba, kjer je hranilnica prekmurskih dobrot. Ob tej stavbi so
postavljene opozorilne table, da pada omet in je nevarno za mimoidode. Lastnik je sicer Ze
bil obve56en, vendar 5e vedno ni nid narejeno. Apelira, da se to dim prej ustrezno uredi.

Goran
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Odgovore je podal Zupan, dr. Aleksander JEVSEK:

Nadi KUHAR:
- Glede dela ceste pri Maksimusu je Zupan povedal, da je to dr2avna cesta in bo mestna

obdina direkcijo za infrastrukturo opozorila na omenjeno pomanjkljivost, da se ustrezno
sanira s strani vzdr2evalca.

- Glede plo5dadi in stopnic pri gradu je Zupan povedal, da je problem je v materialu in poka po
vsaki zimi zaradi strukture materiala. Potrebna bo ponovna sanacija.

- Glede informacijske table pri stadionu NS Mura se bo proudila moZnost postavitve.
- Glede sklepa Zupanov na seji Sveta regije je Zupan pojasnil, da sta bila na seji podana dva

predloga zdravstvenega doma, in sicer prvi predlog: 24 urno deZurstvo zobozdravstvene
ambulante, ki stane 370.000 EUR na letni ravni, od tega bi Mestna ob6ina Murska Sobota
glede na Stevilo prebivalcev pladala 60.000 EUR. Drugi predlog je bil, da bi deZurstvo bilo le
dez vikend in bi za Mestno obdino Murska Sobota to pomenilo 7.000 EUR na letni ravni. Ne
gte za denar, gre za princip, ker je soglasna ugotovitev Zupanj in Zupanov, da je drZava tista,
ki je dolZna poskrbeti za zdrav_e drZavljank in drZavljanov. Na eni strani se obdine z diavo
zadnja tri leta pogajajo o tem, da se razbremenjujejo ob6inski proraduni za tiste storitve za
katere je zadolZena drlava, na drugi strani bi pa obdine sprejemale sklep, da bodo obdine
pladevale tisto, kar je dr2ava dolZna narediti. Zato so poslali apel minislru za zdravje. Na
naslednji seji mestnega sveta je predvidena todka Obravnava problematike v zdravstvenem
domu. Zdravstveni dom ima precej dobidka od letne dejavnosti in ne razume, zakaj bi potem
morale obdine pladevati za srcje ob6ane te storitve, 6e zdravstveni dom na radun svojih
obdanov ustvarja dobi6ek, potem naj te storitve plada zdravstveni dom. To bodo tudi teme,
glede katerih bodo zahtevani ogovori na seji mestnega sveta. Glede 24 urne de2urne sluZbe
pridakuje hiter odgovor s strani ministra za zdravje.

- Porodna dvorana je v upravljaniu mestne obdine. Glede ludi se bo pregledalo in uredilo. Sam
porodni obred je v organizacij upravne enote in se lahko z nadelnikom UE pogovori. Na
mestni obdini je veliko knjig prekmurskih pisateljic in pisateljev, ki se lahko razdelijo med
porodne pare.

- Glede hiSice pri Osnovni Soli lllje Zupan mestni upravi naro6il, naj se nemudoma odstrani.

JoZetu SRotu:
- Obdane, ki so podali predlog za participativni proradun se bo pisno obvestilo o izidu

Andreju MESICU:
- Plakatna mesta se verjetno prekrivajo v krajevnih skupnostih, ker se postavljajo eden za

drugim in je moZnost, da se zaradi tega prekrivajo. Potrebno bo prou6iti nadin postavitve in
najti ustrezno re5itev.

- Glede vzhodne obvoznice je Zupan povedal, da je Direkcija za infrastrukturo 2e izvedla
razpis za projektanta, prijavil se je le en projektant in to za ceno ki je postala problem. V
pogovoru preko video konference je bilo povedano, da obstaja moZnost da se vzhodna
obvoznica pridne izvajati od bak5e proti ekonomski Soli, kjer ni pogoj zadrlevalnik (pogoj
zadr2evalnika je od ekonomske Sole proti Nemdavcem do earde), da bi v tem 6asu lahko
izbrani izvajalec 2e kak5no leto delal, da se dela nadaljujejo. Z UE so imeli sestanek, sedaj
sledi sestanek 5e z DRSI-jem, da se vloga za izdqo gradbenega dovoljenja za prvi delni
odsek 6im prej izda in se tudi gradbena dela dim prej zadnejo.

MatjaZu DURICU:
- Glede pohvale ob prenosu lastni5tva nogometnega igri5da v Rakidanu je Zupan povedal, da

pohvala velja tudi direktorici mestne uprave, ki je izpeljala velik del postopkov z MGRT, kar je
zahtevno in dolgo birokratsko celo.

- Terminski plan posameznih investicij v KS se bo pripravil.

Zoranu KOSU:
- Glede zavijanja ob rdedi ludije Zupan povedal, da je to drlavna cesta in bo potrebno pridobiti

ustrezna mnenja.
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Glede elektridnih polnilnic je povedal, da se delajo tam, kjer se delajo prenovitve ulic po
projektih.

Goranu lvltloSevleu:
- Glede prepovedanega parkiranja se bo opozorilo Redarsko sluZbo.
- Glede stavbe, kjer je hranilnica prekmurskih dobrot se bo ponovno opozorilo lastnika.

K to6ki 8)
Predloqi in pobude Zupana

Zupan je napovedal 25. redno sejo mestnega sveta, ki je v skladu Okvirnim letnim terminskim
planom sej Mestne obdine Murska Sobota za leto 2022 predvidena zadnji detrtek v mesecu marcu.

S tem je bil izdrpan dnevni red 24. redne seje Mestnega sveta Mestne obdine Murska Sobota.
Predsedujo6i se je svetnikom zahvalil za prisotnost in ob uri 15:15 uri sejo zakljudil. Seja je posneta
na magnetofonski trak, ki se hrani v upravi Mestne obdine Murska Sobota.

Murska Sobofa, dne 24. februarja 2022

Zapisnik sestavila:
Sergeja SUKle, mag. prav Zupan

e obdine Murska Sobota
Aleksander JEVSEK, l.r
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