
MESTNI SVET

ZAPISNIK
3. seje Mestnega sveta Mestne obcine Murska Sobota, ki je bila v cetrtek, dne 14. februarya 201g, s pricetkom
ob 13 uri, v veliki sejnidvorani Mestne obcine Murska Sobota,

Navzoci so bili naslednji dlani in clanice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
"Du5an BENCIK, Bo5tjan BERLAK, Nives CAJNKO, Matja2 DURIC, Miran FORJANI0, Mag Marjan_ GUJT,

Zoran HOBLAJ, Nikolaj HOCHSTETTER, Zoran KOS, Nada KUHAR, Slavica MEGLIC, Andiej MESIC, mag
Brigita PERHAVEC, Bojan PETRIJAN, Drago RAJBAR, Darko RUDAS, Bernardka RUZ|C, Rnton StRVlC, JoZe
SADL, Maqan ZrxS, Robert \lZtt<,, Romeo VARGA, Vlasta VEREN in Drago vlGALl,

Navzocnost sta opravicila svetnika: Goran MlLoSEVlc in Daniela MOREC.

Seji so prisostvovali: Gaby FLISAR, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne obiine Murska
Sobota, Projektivni biro Lazar d.o.o,, Borut ANZELJ, ravnatelj Vrtca Murska Sobota, Leon ZELKO, vodja storitve
pomoc druZini na domu Doma starej5ih Rakican, dr. Aleksander JEVSEK, 2upan Mestne obcine Murska Sobota;
Srecko DUROV, direktor Mestne uprave; Vida LUKAC, vodja Kabineta 2upana; Klaudija SADL jUG, vodla

9lltlfl ,, ..got!99grske dejavnosti; Slavko DOMJAN, vodja Oddelka za javne finance; Nada CVETKO-
TOROK, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti; Drago RUZIC, vodja Sekretariata za splosne zadeve;
Milena vOROS, vodja oddelka.za premo2enjskopravne zadlve; Angelca doxL-rutR, vodja oddelka za okolje
in prostor; mag. Darja_KADlS, vi6ja svetovalka za pred5olsko vzgojo, Solstvo, mladino in raziskovalne
dejavnosti;; Nata5a JANCIC, poslovna sekretarka, Sergeja EMBERSIC SUKl0, visja svetovalkaza mestni svet
in pravne zadeve ter novinarji.

Ktocki 1)

Ugotovitev sklepdnosti in dolocitev dnevneqa reda

Na podlagi '15. clena Statuta Mestne obcine Murska Sobota (Uradni list RS,5t.23107 - uradno precisceno
besedilo, 49/10 in 39/15 in 69117) Steje mestni svet 26 clanov. V skladu z 22, clenom statuta mestni svet
veljavno sklepa, ce je na seji navzoca vecina njegovih clanov

Predsedujoci je clane mestnega sveta prosil, da zaradi ugotovitve prisotnosti na zacetku seje v skladu z 42.
clenom poslovnika, svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo,

0d 26 clanov mestnega sveta je svojo prisotnost priglasilo 20 svetnikov.

Predsedujoci je ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28, clena Poslovnika Mestnega sveta Mrastne obdine
Murska Sobota (Uradni list RS, St,49/10 - uradno preci5ceno besedilo in 1'10/11 - obvezna raz:laga) mestni
svet sklepcen.

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

S sklicem seje so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 3. redne seje Mestnega sveta Mestne obcine
Murska Sobota:

1. Ugotovitev sklepcnosti in dolocitev dnevnega reda
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2. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, z dne 20. decembra 2018 in 1, dopisne seje mestnega sveta, ki

je trajala v casu od 17, januarja do 23 , januarja 2019

3. Predlog Odloka o dolocitvi stro5kov lokacijske preveritve v Mestni obcini Murska Sobofa - predvidena

zdruiitev L ln ll. obravnave

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje
delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih cetrti Mestne obcine Murska Sobota - predvidena

zdruZitev L ln ll. obravnave

5. Predlog Odloka o proracunu Mestne obcine Murska Sobota za leto 2019 - L obravnava
6. Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nacrtu za severni del EUP SO gg - l. obravnava
7. Predlog Sklepa o dolocitvi cene programov predSolske vzgoje in placila star5ev v javnem vzgojno

varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

B, Predlog Soglasja k dolocitvi cene storitve pomoc druZini na domu in dolocitvi subvencioniranja cene storitve
pomoc druZini na domu za leto 2019

9. Kadrovske zadeve

10. Predlogi in pobude clanov mestnega sveta

1 1 . Predlogi in pobude 2upana

Predsedujoci je svetnike seznanil, da bo mestni svet v okviru tocke Kadrovske zadeve obravnaval sledece
zadeve:

- lmenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurye- Ugotovitev prenehanja funkcije clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine
[/urska Sobota in imenovanje nadomestnega clana

- Razre5itev in imenovanje nadomestnega clana Sveta javnega zavoda RIS Dvorec Rakican- Podaja soglasja k imenovanju clanov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala, javno podjetje
d o.o,

Gradivo za tocko kadrovske zadeve je bilo svetnikom posredovano po elektronski po5ti in po navadni po5ti, v
ponedeljek '11. februarja 2019

Razprave o dnevnem redu ni bilo,

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet sprejme dnevni red 3. redne seje mestnega sveta.

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikou,zAle glasovalo 23 svetnikov in 0 pRoI.
Dnevni red 3, redne seje je bil soglasno sprejet.

K tocki 2)
Potrditev zaPisnika 2. seie mestneqa sveta, z dne 20. decembra 2018 in 1, dopisne seie mestneqa sveta,

kije traiala v casu od 17. ianuaria do 23 . ianuarja 2019

Pregled realizacije sklepov je podala Sergeja EMBERSId SUKli, vi5ja svetovalka za mestni svet in pravne
zadeve.

Razprave o zapisniku ni bilo.
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Predsedujoii je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Zapisnik 2. seje, z dne 20. decembra 2018, se potrdi,

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikov,ZAje glasovalo 23 svetnikov in 0 pRoTl,
Zapisnik 2. seje mestnega sveta je bil soglasno potrjen.

2. Zapisnik 1. dopisne seje, ki je trajala v casu od 17. januarja do 23, januarja 2019, se potrdi,

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,zAje glasovalo 24 svetnikov in 0 pROTl,
Zapisnik 1. dopisne seje mestnega sveta je bil soglasno potrjen.

K tocki 3)
Predloa Odloka o doloditvi stroikov lokaciiske preveritve v Mestni obdini Murska Sobofa - predvidena

zdruiitev l.ln ll. obravnave

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

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

StaliSce Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora,
MatjaZ DURIC: Mestnemu svetu se predlaga, da spiejme predlog Odloka o dolocitvi stro5kov lokacijske
preveritve v Mestni obcini Murska Sobota v l. obravnavi.

StaliSca svetniSkih skupin ni podal nihce.

Razpravljal je joZe SnOl"

Pojasnilo je podala Angelca DOKL MlR.

Predsedujoci je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
1. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme Predlog Odloka o dolocitvi stro5kov

lokacijske preveritve v Mestni obdini Murska sobota v L obravnavi .

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikou,zAle glasovalo 24 svetnikov in 0 pRoTl.
Sklep je bil soglasno sprejet,

2. Ker ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi niso bile podane bistvene vsebinske
pripombe in bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka
v prvi obravnavi, predlagam, da mestni svet sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva
in druga obravnava predloga odloka zdruiita (drugi odstavek 78. clena poslovnika).

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikov,zAle glasovalo 23 svetnikov in 0 PRol,
Sklep je bil soglasno sprejet,

3. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme predlog Odloka o dolocitvi stroSkov
lokacijske preveritve v Mestni obcini Murska Sobota v ll, obravnavi,

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 24 svetnikov in 0 PRoTl,
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K tocki 4)
Predloq Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naloqah ter kriteriiih in merilih za financiranie

d9lsllaniain naloq kraievnih skupnosti in mestnih cetrti Mestne obcine Murska Sobota - predyidena

zdruiitev l.ln ll. obravnave
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

Obrazloiitev je podal Drago RUZIC, vodja Sekretariata za sploSne zadeve.

Stali5ce Odbora za proracun in finance je podal predsednik odbora, Anton SLAVIC: odbor predlaga mestnemu
svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za
financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih cetrti Mestne obcine Murska Sobota.

StaliSca svetniSkih skupin :

Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN: predlagal je dopolnitev cetrtega odstavka 1. clena
predloga odloka, kjer bi dodali: >Sredstva za sejnine za skupne seje svetov mestnih cetrti inlali krajevnih
skupnosti lahko znaiajo najvec za 10 sej letno.< S tem bi podelili enako pravico za srecevanje predstavnikov
mestnih cetrti in krajevnih skupnosti in tudi posamezno predstavnikov krajevnih skupnosti medsebojno in
predstavnikov mestnih cetrti medsebojno

Pojasnilo k podanemu predlogu je podal Drago RUZIC, vodja Sekretariata za splo5ne zadeve.

Razpravljali so: Zoran HOBLAJ, Bojan PETRIJAN in Nives CAJNK0

Repliko je podal: Zoran HOBLAJ.

0b 13.38 uri je predsedujoci v skladu z 3. odstavkom 35, clena poslovnika odredil 10 minutni odmor. Mestni
svet je sejo nadaljevalob 13.45 uri, V nadaljevanju seje je bilo navzocih 20 svetnikov.

Stalisce glede podanega predloga je podal Drago RUZIC, vodja Sekretariata za splo5ne zadeve, ki je po
uskladitvi predlagal, da se cetrti odstavek 1. clena predloga odloka se spremeni tako da glasi: >Sredstva za
sejnlne za skupne seje svetov mestnih cetrti in skupne seje svetov krajevnih skupnosti lahko zna5ajo najvec za
10 sej letno. lzracunajo se na osnovi formule: 1 predstavnik sveta mestne cet(i in 1 predstavnik sveta krajevne
skupnosti x 10 sej x vrednost sejnin.<

Predsedujocile dal na glasovanle naslednji predlog sklepa:
Cetrti odstavek 1. clena predloga odloka se spremenitako da glasi: rsredstva za sejnine za skupne seje
svetov mestnih cetrti in skupne seje svetov krajevnih skupnosti lahko zna5ajo najvec za 10 sej letno.
lzracunajo se na osnovi formule: 1 predstavnik sveta mestne cetrti in 1 predstavnik sveta krajevne
skupnosti x 10 sej x vrednost sejnin.n

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikou, zA )e glasovalo 23 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanlu je predsedujoci dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
1. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in
mestnih cetrti Mestne obdine Murska Sobota v l. obravnavi .

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,zAje glasovalo 24 svetnikov in 0 PRoTl.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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2, Ker ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi niso bile podane bistvene vsebinske
pripombe in bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka
v prvi obravnavi, predlagam, da mestni svet sprejme predlog odloka na isti seji, tako di se prva
in druga obravnava predloga odloka zdruiita (drugi odstavek 78. dlena poslovnika)

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,zAle glasovalo 23 svetnikov in 0 pRoTl.

Sklep je bil sprejet.

3. Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in
mestnih cetrti Mestne obcine Murska Sobota v ll, obravnavi,

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov, za je glasovalo 24 svetnikov in 0 proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tocki 5)
Predlog Odloka o proracunu Mestne obcine Murska Sobota za leto 2019 - l. obravnava

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

ObrazloZitev je podal 2upan, dr Aleksander JEVSEX.

Stali5ca delovnih teles so podali predsedniki odborov:
Odbor za proracun in finance, Anton SLAVIC:
Odbor apelira na predlagatelja, da do druge seje v proracunu predvidi vec sredstev za investicilsko vzdrievanle
cest. Predlagajo, da se na naslednjo uvrsti tocka, ki bi se imenovala informacija o stanju v Severno obrtno
industrijski coniv l. fazi (kdo so lastniki, kdajso zemljiSce kupili in kak5en namen z zemlli5cem irnajo).
Odbor mestnemu svetu predlaga, da sprejme predlog proracuna MOMS za leto 201g.1. obravnava in
predlaga, da se preudijo moinosti za zvi5anje sredstev v proracunu za namen vzdrievanja cest.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Bo5tjan BERLAK:
Odbor ie med drugim razpravljal o velikih zagonskih obratovalnih stro5kih in stro5kih upravljanja SoboSkega

)ezera, ki so predvideni v proracunu za leto 2019, v vi5ini 165.000 EUR, ter Paviljona Expano v visini '198 800
EUR Odbor je stali5ca, da bi bili zelo zadovoljni, da se ta sredstva ne bi v celoti porabrla, da bi objekt
obratovalne stroSke kril s svojimi prihodki. Da bi se lahko dejansko sredstva, ki so planirana na teh postavkah
namenila za spodbujanje malega gospodarstva oz. gospodarstva v Mestni obcini Murska Sobota, kakor tudi za
dotrajano prometno infrastrukturo. Odbor je vesel, da se je pristopilo k ll, In lll. fazi urejanja Severno obrtno
industrijske cone.

0dbor v predlagani obliki in vsebini podpira Predlog Odloka o proracunu Mestne obcine Murska Sobota
za leto 2019 v L obravnavi,

0dbor za dru2bene dejavnosti, Zoran KOS:

0dbor je ugotovil, da je manko sredstev pri izobra2evanju, kije nosilec razvola vsake obcine in nosilec razvoja
mladih.

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog Odloka o proradunu Mestne obdine Murska
Sobota za leto 2019 s podrocja druibenih dejavnosti v L obravnavi z naslednjimi dodatnimi predlogi:

- Na proradunskih postavkah Dejavnost osnovnih 5ol, podkonto tekoci transferi v javne
zavode - za izdatke za blago in storitve, naj se sredstva pri vseh osnovnih Solah dvignejo
na lansko raven.

- Na proracunski postavki Dodatni programi v osnovnih 5olah, podkonto Tekoci transferi v
javne zavode - za izdatke za blago in storitve, naj se predstva prav tako dvignejo na
lansko raven.
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- Na proracunski postavki lnvesticije v nakup in ureditev Sportnih objektov, podkonto
novogradnje - naj se dodajo sredstva za obnovo ruskega kegljiSca z ograjo pri baliniScu
na Kocljeviv Murski Soboti.

0dbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, MatjaZ DURIC:
Predstavniki odbora, ki prihajajo iz primestnih naselij so ugotavljali, da so krajevne skupnosti zapostavljene v
delu investicijskega vzdr2evanja cest in kolesarskih poti.

Mestnemu svetu se predlaga, da sprejme Odlok o proracunu Mestne obdine Murska Sobota za leto 201g
v l. obravnavi, s podrodja pristojnosti odbora s predlogom, da se pri pripravi predloga odloka za ll,
obravnavo vkljucita naslednji investiciji:

- izgradnja manjkajodega dela plocnika med Gajevo ulico in Sercerjevim naseljem v Cernelavcih
- ureditev kolesarske steze med Bakovci in Dokleiovjem

Odbor za informiranje, promocijo mestne obcine in mednarodno sodelovanje, Slavica MEGLIC:
odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog Odloka o proracunu Mestne obcine Murska Sobota
za leto 2019 s podrocja informiranja, promocije mestne obcine in mednarodnega sodelovanja v L

obravnavi.

StaliSca svetniSkih skupin so podali:
Socialni demokrati (SD), Zoran HOBLAJ, podZupan:

Pozdravljaio proracun v predloZeni obliki in ga bodo kot takega tudi podprli. lzpostavil je vlaganje v ceste in
prometno infrastrukturo, zacele so se priprave na prenovo celotne kanalizacije, prenova mestnega sredi5ca v
katero je zajeta investicija in zacetek prenove mestne tr2nice, vlaga se v Sportne objekte, v Solstvo in ostale
socialne transfere.

Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN:
Kot kljucne te2ave obcank in obcanov Mestne obcine Murska Sobota je izpostavil: alarmantno stanje zraka
zaskrbljujoca demografska slika, neperspektivno gospodarsko okolje, neambiciozna politiko zaposlovanja
mladih in stanovanjska politika za preseljevanje mladih oz.za locevanje od dru2ine, neperspektivna bodocnost
Mestne obcine Murska sobota, v kolikor mladi ne bodo ostajali v mestni obcini in v kolikor ne bodo iz drugih
obcin videli priloZnost, da pridejo v na5o mestno obcino,

Demokraticna stranka upokojencev (DeSUS), JoZe SADL:
Glede proracuna je povedal, da s stali5ca njihove svetni5ke skupine izstopajo tri stvari, in sicer: infrastrukturni
objekti, ravno na podrocju infrastrukture,2e pri prerazporeditvah za rebalans v proracunu za leto 2018 je najvec
postavk, ki so bile prerazporejene iz leta 2018 v kasnej5a obdobja, nekaj je postavk ki se ticejo prometnih
povrSin, ki so v zelo slabem stanju in odlaganje vzdrZevanja teh povr5in pomeni dodatne stro5ke, ki bodo v
zvezi s tem nastali. Te postavke bi bilo potrebno prevetriti in na tistih nepremicninah, ki so nujno potrebne
prenove, Se kakSno zadevo dodati, Glede stro5kov, ki so nastajali v zuezi z izgradnjo objektov na soboSkem
jezeru pricakujejo, da te vsebine na tej lokaciji zacnejo cim prej ustvarjati dohodek, vsaj v tolik5ni meri, da
pokrivajo vse stroSke, ki v zvezi s tem nastajajo. Omenil je tudi primarno nalogo, kar se tice dviga cen, in sicer
da v mestnem svetu skrbijo za to, da bo teh dvigov cen cim manj.

Neodvisna stranka Pomurja (NSP), Anton SLAVIC:
lzpostavil je Ulico Arhitekta Novaka, ki je nujno potrebna prenove in predlagal, da se v proracunu predvidijo
sredstva. Nadalje je predlagal ureditev parkiriSca pri Zdravstvenem domu Murska Sobota, ki je trenutno zelo
nevarno in je tam veliko prometnih nesrec.

Lista Marjana Sarca, Zoran KOS:

Opozoril je na vpadnice v Mursko Soboto, Cankarjeva ulica - plocnik, PuSca mimo kanala. Predlagal je, da se
prevetri vse mestne vpadnice, ki so prvo ogledalo za turiste, ki se pripeljejo v mesto.



7

Pozdravljajo ureditev mestnega sredi5ca, vendar je prej potrebno urediti kanalizacijo, vse ostale cevi, elektrika in
drugo, da ne bo potrebno potem ponovno prekopavati in unicevati asfalt. PogreSajo plan prostora za
naseljevanje mladih, prijazne ureditve zemlji5c, da bi s tem privabili mlade druZine, tudi iz tujine in bi s tem
postala Murska Sobota bolj atraktivna, Glede Sporta je omenil TVD Partizan, nekdanji Sokolski dom, zgradba iz
leta 1920, ki so jo ljudje zgradili sami. Takrat je bila kulturno in Sportno sredi5ce Mestne obcine Murski Sobota
sedaj je v lasti nekje 82% Mestna obcina Murska Sobota in 1B% Fundacija za Sport. Mestna obcina je Ze
vlagala v ta objekt in zato predlaga, da se preraduna, koliko je 2e vloZila v ta objekt in da se cim manj sredstev
placa Fundaciji za 5port, ker je mestna obcina 2e cel cas vlagala v objekt. Pozdravlja idejo, da se vse mestne
stavbe, 5ole, Partizan, mestno srediSce in ostale mestne stavbe uredijo v skladu s sodobnimi trendi in se na ta
nacin tudi pripomore k zmanj5evanju PM 10 delcev.

Levica, Romeo VARGA:
Pozdravljajo, da je bil v proracun vkljucen Akcijski nacrt za ravnanje s PM 10 delci. Ni pa bil vkljucen njihov
predlog o participatornem proracunu (sodelovalni proracun), gre za mehanizem delovanja, kje se posi<uSa
zblilali obcane mestne obcine z mestno upravo in na nek nacin poskusiti tudi princip druZbene pedagogike
Majhen del proracuna se prepusti obcanom, da sami odlocajo, kaj z njim storiti, pozove se jih da prijavijo Jvoje
projekte, da dajo svoje ideje, mestna uprava predloge pregleda in se potem skupaj z obiani oOiocimo katere
projekte financirati,

Stranka modernega centra (SMC) BoStjan BERLAK:
Povedal je, da je tudi stranka SMC dobila poziv od Zupana, da posredujejo svoje pobude in predloge za predlog
proracuna za leto 2019, svoje pobude je stranka tudi podala.

0b 15.00 uri je predsedujoci v skladu s 35. clenom poslovnika odredil 20 minutni odmor. Mestni svet je sejo
nadaljevalob 15.23 uri. V nadaljevanju seje je bilo navzocih 20 svetnikov.

Predsedujoci je odprl razpravo,

Razpravljali so: Nives CAJNK0, BoStjan BERLAK, Miran FORJANI0, Drago RAJBAR, Andrej MESIC, Mag
Maqan GUJT, Jo2e SADL, Drago VlGALl, MATJAZ DURIC, Bernardka nUZfb in Bojan PETRUAN.

Nives CAJNKO:
Na predlog proracuna je podala tri pobude, in sicer kolesarska steza Bakovci - Dokle2ovje v Solo namrec
prihajajo otroci iz DokleZovja tudi zato je steza nujno potrebna. Podala je tudi predlog povezan z osnovnimi
Solami v Murski Soboti, in sicer da se vsem osnovnim Solam v Mestni obcini Murska Sobota povecajo sredstva
zaizdalke za blago in storitve, Zmanj5ala se je tudi postavka dodatni programi osnovnih 5oliz26,b42 EUR na
6.000 EUR za vse Sole v Murski Soboti, ta postavka zajema raz5irjeno dejavnost Sole (kotizacija za tekmovanja
prevozi na tekmovanja,..), v kolikor se postavka ne bo povi5ala se ucenci vec ne bodo mogli udele2evati
tekmovanj oz, le tisti, ki jlm bodo starSi to lahko omogocili, predlaga da se postavka povi5a nazaj na 26.542
EUR. Tretji predlog je povezan s strelskim dru5tvom Mestne obdine Murska Sobota, strelci imajo v TVD Partizan
svoje prostore, ki so dotrajani, zato predlaga, da se v drugo branje proracuna uvrsti ureditev prostora za strelce

BoStjan BERLAK:

Zeli informacijo s strani mestne uprave v kak5nem stanju so zemljiSca oz. kak5no je stanje investicij po prvi fazi
investicij v SOIC 1 . Predlaga da se uredi parkiriSce pred nogometnim stadionom Fazanerija. Do drugega branja
naj se preveri,zakajje v leto5njem letu izostal pocitniSki dom v BaSki, v vseh dosedanjih letih so bila v predlogu
proracuna namrec predvidena sredstva za obnovo strehe, V razpravah je bilo omenjeno da je TVD Partizan
dokaj dotrajan, glede na to da ni zasledil predvidenih sredstev za ta namen v predlogu proracuna, predlaga, da
se z obnovo tega objekta pricne fazno. PridruZuje se predlogu, da se obnovistreli5ce strelskega druStva Murska
Sobota. Na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je slavnostni govornik g. KardoS dal pobudo, da tudi
mestna obcina pristopi po poti, da za5citi prekmursko kulturno dedi5cino doma in po svetu in da tudi mestna
obctna k temu participira zato daje pobudo, da se do drugega branja predvidijo sredstva za ta namen. V okviru
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postavke 1603 33 02 kjer so predvidena sredstva za otro5ka igri5ca in druge povr5ine za Sport in rekreacijo v
vi5ini 89 000,00 EUR vkljuci tudi Sportno igri5ce na Razlagovi ulici, predlagalje tudi da se preplasti Razlagova
ulica,

Miran FORJANIC:
S strani strokovnih sluZb obcinske uprave bi Zelel informacijo, kako se postavlja prioriteta investicij v proracun.
lnvesticija, ki jo v 0ernelavcih predlagajo Ze nesteto let ob Gederovski ulici, in sicer 10-15 m p[ocnika, ki je
2ivljenjsko pomemben za krajane, ni vkljudeno nikjer v proracun Strokovne slu2be so povedale, da2e obstala
gradbena dokumentacija, vse je pripravljeno, da se investicija lahko zakljuci, lnvesticija je pomembna tudizaradi
Gajeve ulice, ki postaja povezovalna cesta na drugo stran mesta Murska Sobota, ker ni zahodne obvoznice tu

se vozijo prebivalci Pu5ce, Oernelavcev in drugi. Obcinski upravi predlaga naj se vsaj del cesti5ca utrdi z
gramozom, da se cestiSce raz5iri za varno srecanje dveh avtomobilov.

Drago RAJBAR:

Pri nakupu zemlji5c se je osredotocil na eno zadevo, in sicer 2elel bi da se nakup zemlji5c v Cernelavcih parcela
it.12213in 12317, del te parcele uvrsti v proracun za leto 2019. S tem bi se pospe5ile vse aktivnosti, Problem 1e
nastal, ko je novi lastnik zasipal cesto in ljudje ne morejo do pokopalisca, Sedaj je to v privatni lasti in bi se
teZave z odkupom lahko hitro re5ile.

Andrej wfSIC:
Glede sobo5kega jezera in Expana je povedal, kar je2e v prejSnjem mandatu trdil, in izralaldvome glede tega
projekta Povedalje, da bo Expano skozi leta iz proracuna odnaSal 80 000-100.000 EUR in zaraditega ne bodo
narejene druge investicij (ceste, plocniki), zaradi Expana bodo dolgorocno trpele investicije v Murski Soboti.
Postavil je vprasanje, ki se nanaSa na lansko pobudo oz. amandma glede kipov ob 100 obletnici. Sedaj je ta
postavka malo predrugacena. Zanima ga, kako bodo stvari tekle oz. kakSni bodo postopki.

Mag. Marjan GUJT:

Postavka za urejanje mestnega sredi5ca zna5a 2.200.000 EUR in svetniki o tem nimajo nobenega gradiva,
prosi za posredovanje gradiva, da bodo vedeli o cem odlocajo.
Glede postavke za Aeroklub je imel pripombo, in sicer je povedal, da Aeroklub ni klub privatnikov ampak je to
klub, ki zdruZuje ljubitelje letenja in zagotavlja neko infrastrukturo, ki jo vsako mesto mora imeti. Vsako leto se v
klubu srecujejo z vedno vecjo regulativo na podrocju letalstva in zaradi tega s povecanjem stro5kov. Tudi
mladinci/modelarji si tam nabirajo tehnicno znanje le ti potem po navadi gredo v tehnicne poklice. Zelel bi, da se
ta postavka ohrani na nivoju lanskega leta. Od lanskega leta se je zmanj5ala za 400/o, preprican je, da se da
denar najti v racionalizaciji dela obcinske uprave, Prosi, da 2upan najde dodatna sredstva za omenjeno
postavko.

Jo2e SADL:

Na podrocju investicij v osnovne Sole in vrtce in sicer v proracunu za leto 2019 so predvideni stro5ki zaizdelauo
projektne dokumentacije.

Apeliral bi na to, da se ti postopki kolikor se da skraj5ajo, da se bo obcina lahko prijavljala na vse mo2ne
evropske in ostale razpise, Apeliral bi na to naj se na teh objektih, kjer je energetska sanacija 2e narejena,
delno, da so viri ogrevanja drugacni, da se kuri na alternativne energente, vzpostavi tudi monitoring dobavljene
surovine. Glede kolesarskih poti, ki so 2e predvidene bi predlagal, da se v proracunu vzpostavijo logicne
celostne povezave kolesarskih poti. Kar zadeva obnove kanalizacile bi apeliral, da tudi odtoki meteornih voda iz
vecstanovanjskih objektov spadajo v kanalizacijsko omre2je in odkar je bil odlok o omre2ninah sprejet se ta
tarifa tudi obracunava. Bi pa Zelel, da se ta infrastruktura odkar je bila zgrajena ni servisirala, in ob vecjih nalivih
zamaka, kervoda nima kam odtekati, ker je vse zama5eno, zamaka v kleti, S sistemom obnove kanalizacije je
treba preveriti od izvora pa do kanalizacijskega primarnega voda stvari v celoti, ker se potem upravici tudi
zaracunavana omre2n ina.
Prometna re5itev na Lendavski ulici, Gregorcicevi in severni del povezave proti TuSu. KriZiSce je zaradi
obstojecega re2ima neustrezno, potrebno je ustrezno urediti prometni re2im. Kompleks blokov na Lendavski
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ulici, ki so stari 2e cez 30 let (cca 370-380 stanovanj), ko so bili ti bloki zgrajeni je bilo izvedenih med 70-80
parkirnih mest. Pridakoval bi, da se za ta kompleks teh blokov uredijo ustrezna parkiriSca, vsaj z minimumom
standarda, ki je za te povr5ine predpisan.

Drago VIGALI:

Podal je predlog za delno ureditev kriZisca na prikljucku Murske in Pleinikove ulice v Krogu, Kri2i5ce leZi v delno
preglednem ovinku zraven katerega je prehod za pe$ce. Prehod uporabljajo Soloobvezni otroci. Predlog za
celostno ureditev je 2e bil podan, delna ureditev pa bi vkljudevala stvari, ki bi tam ostale tudi ob celostni uredjtvi
kri2iSca recimo (prometni znaki STOP, zmanj5anje hitrostl na 30 km/h, talne oznake in ostala cestna
sig nalizacija),

I\4ATJAZ DURIC:

Predlagal je ureditev povezave med kolesarsko stezo, ki gre do letali5ca Jezera in kolesarsko stezo MS-
Rakican, torej 200 m na vzhodni strani parka, kjer ni kolesarske steze, in je to nujno potrebno.
V kratkem naj bi pri5lo do prenosa lastni5tva igri5ca na mestno obcino oz. krajevno skupnost v Rakicanu Dali so
tudi predlog, da se v leto5njem letu vkljuci v proradun dve postavki za katere so dali predlog na mestno obcino,
izdelava namakalnega sistema in manj5ega skladisca.

Bernardka RUZTC:

Ker prihodki proracuna ne zado5cajo za realizacijo vseh investicij, ki so jih krajevne skupnosti in mestne cetrti
predlagale, se ji zdi primerno, da se te investicije vkljucijo v nacrt razvojnih programov in se realizirajo v
prihodnjih letih, Opozorila je na problematiko financiranja osnovnih 5ol, in sicer da se v predlogu proracuna
namenja premalo sredstev za pokrivanje materialnih stro5kov" Predlaga da se v predlogu proracuna v ll
obravnavisredstva za materialne stro5ke zvi5ajo na nivo realizacije v letu 2018.

Bolan PETRIJAN:
V svetniSki skupini so podali predlog, ki vkljucuje naslednje tocke; podpora podjetniskemu delovanju,
nadaljevanje Sirjenja severno obrtne industrijske cone, podpora dejavnosti ekoturizma in ekokmetijstva. Vsa
lokalno pridelana hrana naj pristane na jedilnikih 5ol in vrtcev. Celostna stanovanjska politika za mlade
izgradnja vecstanovanjske stavbe in tudi drugih vecnamenskih prostorov pod ugodnimi pogoji glede na merila
da bodo mladi ostajali v Murski Soboti. Odkup komunalno opremljenih zemlji5c za gradnjo individualnih hiS za
mlade dru2ine, skrb za starej5e in ranljive ter spodbujanje zaposlovanja zdravstveno socialnega kadra, celotna
Studija za celostni pristop za vzpostavitev bivanjskih skupnosti na obmocju Mestne obcine Murska Sobota in
gradnja in odkup ter vzpostavitev prostorov za bivanjske skupnosti, re5evanje prekomerne onesnaZenosti s
praSnimi delci, zagotovitev sredstev za dodatne subvencije za gospodinjstva, Sirjenje sistema daljinskega
ogrevanja tam kjer je sedaj to ekonomsko upraviceno, kolesarski turizem in urejanje plocnikov za kolesarje in
peSce, pazimo kje toplotne crpalke, kje kurilne naprave, o2ivitev centra mesta, enotno ogla5evanje mesto/vas.
Kako zmanj5ati pra5ne delce, z dodatnimi subvencijami malim gospodinjstvom, Predlagal je vkljucitev dodatnih
subvencij za subvencionirano ceno za vrtec. Prouci naj se dodatna zagotovitev sredstev za Pomoc druZini na
domu. Prouci naj se tudi razmerje vlaganj mesto/vas ali je sorazmerno. Prouci naj se mo2nost, da se ne
zapolnijo delovna mesta, ki so na novo odprta v vseh zavodih in tudi znotraj obcinske uprave.

Pojasnila mestne uprave sta podala: Zupan, dr, Aleksander JEVSEK in direktor mestne uprave, Srecko EUROV.

Po razpravije predsedujoci dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
t.

a) Sprejme se Proracun Mestne obcine Murska Sobota za leto 2019, v prvi obravnavi z vsemi
sestavnimi deli:'r Odlok o proracunu Mestne obcine Murska Sobota za leto 2019.'. Sploini del proracuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, radun financnih terjatev in
naloib in racun financiranja.-/ 
Financne nacrte krajevnih skupnosti in mestnih cetrti.
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/ Obrazloiitev splo6nega dela proracuna.
r Posebni del proraduna, ki obsega odhodke po podrocjih proracunske porabe, glavnih

programih, podprogramih, proracunskih postavkah in pod kontih,
/ Obrazloiitve posebnega dela proracuna.'. Nadrt razvojnih programov Mestne obdine Murska Sobota za obdobje 2019-2022 z

obrazloiitvami.
'/r Kadrovski nacrt Mestne obdine Murska sobota za obdobje 2019-2020
/ Nadrt ravnanja z nepremidnim premoienjem Mestne obcina Murska Sobota za leto 2019.

b) Sprejme se predlog Finandnega nadrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Murska
Sobota za leto 2019.

lt.
Pri pripravi predloga Proraduna Mestne obcine Murska Sobota za leto 2019, za ll. obravnavo bo
predlagatelj proucil in smiselno upo5teval podana staliSda odborov mestnega sveta, svetniSkih skupin
in pripombe iz razprave.

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,ZAle glasovalo 19 svetnikov in 5 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K tocki 6)
Predlog Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nadrtu za severni del EUP SO 99 - /. obravnava

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

Obrazlo2itev ]e podala Angelca DOKL MlR, vodja Oddelka za okolje in prostor

StaliSce odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora,
Matja2 DURIC:

1 Mestnemu svetu se predlaga, da sprejme stali5ca do pripomb, ki so bile podane v casu javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za severni del EUP SO gg.

2. Mestnemu svetu se predlaga, da sprejme Predlog Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za
severnidel EUP S0 99 v l. obravnavi

Stali5ca svetniSkih skupin ni podal nihce.
Razpravljal ni nihce.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1, Mestnisvet Mestne obcine Murska Sobota sprejme staliSca do pripomb, ki so bile podane v casu

javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za
severni del EUP SO 99.

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,zAle glasovalo 23 svetnikov in 0 PRorl.
Sklep je bilsprejet.

2. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme Predlog Odloka o obcinskem podrobnem
prostorskem nadrtu za severni del EUP SO 99, v prvi obravnavi.

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov,zAle glasovalo 23 svetnikov in 0 PRorl.
Sklep je bil sprejet.
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K tocki 7)

varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.

ObrazloZitev je podala mag, Darja KADIS, vi5ja svetovalka za predS.vzgojo, Solstvo, mladino in raziskovalne
dejavnosti.

StaliSie Odbora za druZbene dejavnosti je podal Zoran KOS, predsednik odbora: odbor predlaga mestnemu
svetu, da sprejeme Predlog Sklepa o doloditvi cene programov predSolske vzgoje in placila starSev v javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota,

StaliSca svetniSkih skupin je podala:
Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN: glede na to da gre ta trenutek za drasticen dvig
ekonomske cene za 8,1 %, nekje slabih 32 EUR predlaga, da se najdejo vse re5itve, da se ta dvig ublaZi na
nacin, da se s strani Mestne obcine Murska Sobota najde moZnost 50% sofinanciranja te razlike, kar pomeni
dvig subvencile iz72 EUR za 50% od predlagane podra2itve.

Razpravljali je Miran FORJANI0.

Pojasnilo je podal Borut ANZELJ, direktor Vrtca Murska Sobota

0b 17.06 uri je predsedujoci v skladu z 35" clenom poslovnika odredil 10 minutni odmor. Mestni svet je sejo
nadaljevalob 17,09 uri. V nadaljevanju seje je bilo navzocih 20 svetnikov.

Pojasnilo mestne uprave je podal 2upan, dr. Aleksander JEVSEK,

Dodatna pojasnila je podal, direktor mestne uprave, Srecko DUROV.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota sprejme predlog, da se 50% predlagane podraiitve

subvencionira.

Navzocnost je priglasilo 20 svetnikov,ZAje glasovalo 7 svetnikov in 12 PROTI.
Sklep ni bil sprejet.

2. Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota sprejme Sklep o doloditvi cene programov predSolske

vzgoje in pladila star5ev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota.

Navzocnost je priglasilo 22 svetnikov,ZAje glasovalo 16 svetnikov in 5 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K tocki 8)
Predloq Soqlasia k dolocitvi cene storitve pomoc druiini na domu in dolocitvi subvencioniranja cene

storitve pomoc druiini na domu za leto 2019

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje,
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Obrazlo2itev je podala mag. Darja KADIS, viSja svetovalka za predS.vzgojo, Solstvo, mladino in raziskovalne
dejavnosti

Stali5ce Odbora za dru2bene dejavnosti je podal Zoran KOS, predsednik odbora: odbor predlaga mestnemu
svetu, da poda Soglasje k dolocitvi cene storitve pomoc dru2ini na domu in dolocitvi subvencioniranja cene
storitve pomoc druZini na domu za leto 2019.

Stali5ca svetniSkih skupin je podala:

Slovenska demokratska stranka (SDS), Bojan PETRIJAN: povedal je da se vsi zavedajo, da uvrstitev
zaposlenega v 19 placni razred za pomoc dru2ini na domu terja premislek. Dejal je, da Se vedno velja en del
clena Zakona o sistemu plac v javnem sektorju, da se ob prvi umestitvi zaposlenega lahko dvigne placni razred
za plus 5 razredov. Meni, da v kolikor bi to storili bi reSili problem cakalnih vrst oz. preverjeno neuradno Sest
mesecev cakanja, uradno pa tri in pol do Stiri mesece cakanja. Predlog je plus pet razredov zaposlenim, ki to
delo opravljajo, da se ta teZava re5i,

Razpravljala sta: Zoran HOBLAJ in Bojan PETRIJAN

Pojasnilo je podal: Leon ZELKO, vodja storitve pomoc dru2ini na domu Doma starejsih Rakican.

Repliko sta podala: Bojan PETRIJAN in Zoran HOBLAJ.

Obrazlo2itev je podal direktor mestne uprave, Srecko DUROV.

Svetnik Zoran HOBLAJ se je zaradi nasprotja interesov iz glasovanja izlocil.

Proceduralni predlog je podal Bojan PETRIJAN,

Pojasnilo glede proceduralnega predloga je podal 2upan, dr. Aleksander JEVSEK.

Po razpravi je predsedujoci dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota daje soglasje k doloditvi cene storitve pomoc druiini na

domu in dolocitvisubvencioniranja cene storitve pomod druiini na domu za leto 2019.

Navzocnost je priglasilo 21 svetnikov,zAle glasovalo 16 svetnikov in 4 pRoTl.
Sklep je bil sprejet.

Ob 17.55 urije predsedujoci v skladu z 35. clenom poslovnika sejo podaljSal za eno uro ter odredil 15 minutni
odmor. Mestnisvet je sejo nadaljevalob 18.10 uri. V nadaljevanju seje je bilo navzocih 16 svetnikov.

K tocki 9)

Kadrovske zadeve

Gradivo je bilo svetnikom posredovano po elektronski po5ti in po navadni poSti, v ponedeljek 1 1. februarla
2019.

'/ lmenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svef lokatnih skupnosfi Centra za socialno delo
Pomurje

Obrazlo2itev je podala mag. Brigita PERHAVEC, clanica Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja

Razpravljal ni nihce.
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Predsedujoci je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje se kot predstavnik lokalne skupnosti imenuje
Nada cVETKo TOROK, Murska sobota, Kocljeva ul.12c,-gooo lvturska sobota.

Navzocnostje priglasilo 20 svetnikov,zAle glasovalo 20 svetnikov in 0 pRoTl,
Sklep je bil sprejet,

'/ Ugotovitev prenehanja funkcije clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sktada Mestne
obcine Murska Sobofa in imenovanje nadomestnega ilana

Obrazlo2itev je podala mag. Brigita PERHAVEC, clanica Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja.

Razpravljalje Andrej MESIe .

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
t.

Ugotovi se, da clanu Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Murska Sobota
Dragu VIGALIJU preneha funkcija clana nadzornega sveta zaradi nezdruiljivosti s funkcijo clana
Mestnega sveta Mestne obcine Murska Sobota.

il.

Za nadomestnega clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obdine Murska
Sobota se za preostanek mandata imenuje Joiefa SAPAC, Marki5avci 20, 9000 Murska Sobota.

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikou,zAle glasovalo 17 svetnikov in 3 PRoTl.
Sklep je bil sprejet.

'/ Razreiitev in imenovanje nadomesfnega 6lana Sveta javnega zavoda R/S Dvorec Rakican

Obrazlo2itev je podala mag. Brigita PERHAVEC, clanica Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja.

Razpravljal je Bojan PETRIJAN.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
t.

V Svetu javnega zavoda RIS Dvorec Rakidan, se razreii clan Bo5tjan BERLAK, Murska Sobota, Kocljeva
ul. 14/9, 9000 Murska Sobota.

il.
V Svet javnega zavoda RIS Dvorec Rakican, se kot predstavnik ustanovitelja, za preostanek mandata
imenuje Drago RAJBAR, Cernelavci, Dolga ulica 46, 9000 Murska Sobota,

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

'/ Podaia sog/asia k imenovanju clanov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala, javno
podjetje d.o.o.
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ObrazloZitev je podala mag. Brigita PERHAVEC, dlanica Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in

imenovanja.

Razpravljal je Bojan PETRIJAN.

Svetnik MatjaZ DURIC se je zaradi nasprotja interesov izlocil iz glasovanja.

Predsedujocije dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota podaja soglasje k imenovanju Matjaia DURICA, Rakican,
Panonska ulica 114,9000 Murska Sobota in Marjana MACKA, Murska Sobota, Soncna ulica 34,9000
Murska Sobota, kot dlana nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d,o.o,

Navzodnost je priglasilo 1B svetnikov,ZAje glasovalo 16 svetnikov in 0 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

K todki 10)

Predlogi in pobude dlanov mestnega sveta

Vpraianja oziroma pobude so podali naslednii svetniki:

Zoran KOS:
- 30. 11.2019 je 90- letnica TVD Partizana. Zeli, da bi se ob tem mestna obcina poklonila s prireditvijo v

sklopu kulture in Sporta, saj se je prej Dom Sokol ukvarjal z vsem javnim delovanjem v Sir5em lokalnem
okolju. Leta 2020 je 100. obletnica organizirane Sportne vadbe v tem okolju, saj je bila 18,3. 1920
ustanovljena Sokolska zueza ozioma dru5tvo v Murski Soboti in od takrat naprej je vadba organizirana
Pozvai je vse odgovorne, vse delavce, Sole, zavode in vrtce, ki imajo kak5no Zeljo ali idejo, da se
vkljucijo v praznovanje le tega, sajje to velik del na5ega 2ivljenja.

- Sport ni samo nogomet, Sport so tudi ostali Sporti z 2ogo, ki so v dvoranah, zato je mnenja, da morajo
imeti dvorane primerne vsebine, prav tako popoldan ter imeti primerno urejene pogodbe. lzpostavil je
Mestno obcino Ljubljana, ki si je vzela vzgled po Mestni obcini Murska Sobota in sicer po urejenosti
dvoran v nekaj letih nazaj. Pricakuje in 2eli, da se Sportna dru5tva skupaj z 2upanom in pristojnimi
slu2bamidogovorijo za sestanek, sajso zakonske podlage urejene, da se to lahko naredi, kot je bilo lanr
in predlani.

- Podalje pobudo obcanov, da se na Cvetkovi ulici 19 in Zeleni ulici 1 do 3 uredijavna razsvetljava
- V zvezi s prejetim odgovorom glede ureditve Lendavske ulice, je zaprosil mestno upravo, da razlo2i

prebivalcem Lendavske ulice in celotnega predmetnega obmocja, kdaj se bo pricela obnova parkiri5ca
in ostalega. Opozoril je na voznike, ki vozijo zelo hitro iz centra mesta in zavijejo proti trgovini na
lendavski ter parkirajo avtomobile vsepovsod, tudi po zelenici. Poziva mestno redarstvo, da na tem
obmodju vrSi kontrole in ustrezno sankcionira.

- Glede Osnovne Sole lll in Osnovne Sole lV je vpra5al, kdaj se bodo zaceli izvajati projekti za varen
prihod in odvoz otrok pri obeh Solah.

Bernardka nUZtC:
- S strani krajanov KS Krog je bila opozorjena, da je pri izvedbi komunalnih prikljuckov za stanovanjsko

hi5o pri5lo do prekopa ceste, ki je bila nedolgo tega prepla5cena in krajevna skupnost o tem ni bila
obve5cena. V zvezi s tem je predlagala, da se v dovoljenju, kiga izdaja mestna uprava, izvajalcu naloii
da o tovrstnih posegih krajevno skupnost obve5ca in da se naredi poseg drugace (npr.: s
podvrtavanjem) ter se s tem prihrani skoda na obstojecih cesti5cih.
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Nada KUHAR:
- V zvezi z ZavetiSce za brezdomce jo je zanimalo, ce se vodi statistika koliko oseb, ki so v zavetiscu, si

je uredilo 2ivljenje in se osamosvojilo. Ce imajo pri tem kak5en program, svetovalca oziroma podporo,
da tem osebam pomaga priosamosvojitvi in zapustitvi tega zavetisda.

- Glede zobozdravstva je dejala, da je dobro urejeno, le da je v casu vikendov in praznikov dezurstvo le
dopoldan, popoldan in ponodi pa deZurstva ni, zato morajo obcani v Maribor in so placniki te storitve, saj
prihajajo iz druge obdine. Glede navedenega je zaprosila za odgovor, ali se da na tem podrocju kaj
urediti.

- Podala je pohvalo Zupanu in mestni upravi, da se je ulica Miklo5a Kuzmica uredila. Vendar pa je
povedala, da problem ostaja 5e isti naprej zaradi te2kega tovornega prometa, Opozorila je, da po tej
ulici hodijo tudi otroci v Solo in je cesta zelo nevarna zaradi tovornega prometa. Prometni znak, ki
opozarJa na prepoved te2kega prometa do 7 ton je postavljen, vendar je le ta postavljen tako, da ko
tovorni promet zaviie 2e na ulico, Sele takrat voznik opazi znak, da je na tej ulici omejitev tezkega
tovornega prometa in poti nazaj vec ni. Prosi, da se glede navedene problematike ustrezno ukrepa.

Robert ZtZex:
- Pred casom sta ga turista povpra5ala, kje je bila razgla5ena Murska republika in da ni nobenega

obeleZja. Podalje pobudo, da bi se v zvezi s tem postavilo obele2je.
- Podal je pobudo glede omejitev hitrosti na Bakovski ulici na delu ulice (od gostiSca do Soncne ulice).

Obcani so ga opozorili, da je omejitev hitrosti 30km/h premalo. Podal je predlog, ce bi se na tem
obmocju omejitev hitrosti dvignila vsaj na 40 km/h.

- Glede ekolo5kega otoka na Mladinski ulici je povedal, da je neurejen in kot tak kazi izgled ulice,
Strokovne sluZbe napro5a, da to ustrezno sanirajo in uredijo

Vlasta VEREN:
- lzrazila je pohvalo nad spremembami v mestu, saj meni, da se je mestna obcina v zadnjem obdobju

spremenila, postala prijaznej5a in lepSa za obcane. Glede Expana je svetovala, da kdo 5e ni bil tam, naj
si ga gre pogledat. Za enkralje odprt samo 5e zunanji del, in ga ljudje 2e mnoZicno obiskujejo, se tam
sprehajajo, uporabljajo motoricni park in ljudje govorijo o tem.

- Pokazala je posnetek Murske Sobote, Aleksandrove ulice iz leta 1925, ko so bile v mestu velike
poplave Rezultat teh poplav je najlep5a sprehajalna pot v Murski Soboti; to je sprehajalna pot po
kanalu in se strinja, da na tem delu nekaj manjka, ko je potrebno preckati glavno cesto proti
Oernelavcem in proti Ti5ini. Nadaljevala je, da je bil nivo vodev letu 1925 visok. Tabia, ki oznacuje nivo
vode iz tega leta se nahaja na nekdanji stavbi NLB in bi bilo potrebno obnoviti crke na tabli, da bi bilo iz
nje razvidno, da le ta oznacuje nivo vode 1925.

- lzpostavila je dva spomenika v sobo5kem parku (spomenik predhodnikom prekmurske besede in

spomenik junakom iz druge svetovne vojne) ter predlagala, da se v luci 100- obletnice prikljucitve
Prekmurja k maticni drZavi najdejo sredstva, da se spomenika ocistita.

- Pokazala je sliko fasade stavbe Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota, kije 2e zelena in zelo
umazana, Predlagala je, da ustrezne sluZbe to pregledajo in ustrezno sanirajo

- Glede avtobusne postaje Murska Sobota je povedala, da so na tem delu razpadajoci kontejnerji, ki

kazijo izgled mesta. lnSpekcijske oz, ustrezne sluZbe naj predmetno zadevo preverijo in ustrezno
ukrepajo.

- lzpostavila je neurejen ekolo5kl otok ob parkiri5cu med zdravstvenim domom, otroSkim igriScem v parku
in sobo5kim gradom. Napro5a, da se v mestni upravi prouci moZnost kaj narediti z ekolo5kimi otoki
Strinja se, da je bila prvotna ideja o ekolo5kih otokih zelo dobra, ampak kot izgledajo danes ekoloSki
otoki ni dobro.

Drago VIGALI:
- Podal je pobudo, da se spremeni trasa primestnega avtobusa na relaciji Bakovci - Murska Sobota -

Moravske Toplice, tako da avtobus v Bakovcih pri gostilni Rajh zavije v naselje Krog in z voZnjo skozi
Krog nadaljuje pot po Kro5ki ulici in Cankarjevi ulici na avtobusno postajo v Murski Soboti, Od tam
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naprej bi trasa ostala enaka. Prednosti spremembe linije bi bile, da se omogoci prevoz krajanom Kroga,
ter 5e nekaterim prebivalcem iz Kro5ke, Kajuhove in Cankarjeve ulice. Dol2ina linija bi se tako povecala
za cca 800 m. Krajani Bakovec bi izgubili le avtobusni dostop do trgovskega centra TuS na Bakovski
ulici; v nasprotnem primeru dijaki iz Bakovec, ki obiskujejo Gimnazijo MS in SPTS ter uporabljajo
predmetni avtobus morajo na glavni avtobusni postaji cakati 1B min, da se lahko odpeljejo s
sobocancem ll do Sole ali pa gredo peS. Dol2ina pe5potiod avtobusne postaje do Sole je cca '1,3 km, ce
bi po spremenjeni trasi avtobusne linije dijaki iz Bakovec izstopili na zacetku Kro5ke ulice, bi bilo peS

hoje do Sole cca 800 m.

Mag. Marjan GUJT:
- Podal je obrazloZitev glede omejitve hitrosti na Bakovski ulici zraven OS lll. Ze v preteklih letih se je

zavzemal, da se nevarnost, kije pre2ala na otroke na tem delu zmanj5a, saj se je 2e zgodila prometna
nesreca, v kateri je bil udele2en Soloobvezni otrok. 2e takrat je predlagal, da se postavijo rleZeci<
policaji, kar je mestna obcina tudi naredila, a ker je obcina prejela Peticijo okoli5kih prebivalcev, se 1e
nato odlocilo, da se omeji hitrost na 30 km/h Povedal je, da je sicer v mestni obcini prevec omejitev
hitrosti s 30 km/h; a za navedeni del na Bakovski ulici je omejitev 30 km/h upravicena in predlaga, da
ostane 5e naprej tako,

Boitjan BERLAK:
- Glede zagotovitve dovozne poti za kompleks Kocljeva ulica 10 do 14 v skladu s prostorskimi akti, ga 1e

zanimalo v kateri fazi je predmetna zadeva. Do 16. januarja je bilo naroceno, da izvedenec izdela
elaborat o pripadajocem zemlji5cu.

- Podal je predlog, da se ob-100- letnici prikljucitve Prekmurla k maticnemu narodu sledi pobudi, ki jo je
podal slavnostni govornik Stefan Kardo5 na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku in sicei, da
se zaSciti kulturna dedi5cina Prekmurcev doma in po svetu.

Mag, Brigita PERHAVEC:
- Strinja se, da so ekoloSki otoki zelo neurejeni in da je stanje na otokih nevzdrZno vsepovsod v mestu

To ni le stvar grdega izgleda, ampak tudi smradu in nehigiene" lzpostavila je, da ima mesto zelo dober
zbirni center v obrtni coni in vsak lahko odloZil smeti v zbirni center. Zaprosila je mestno upravo, da se
ekolo5ki otoki cimprej odstranijo"

Bojan PETRIJAN:
- ObrazloZilje, da se je vkljucil v re5evanje teZav toZbe z dru2bo Petrol v takratni zadnlifazi in z dobrim

namenom, da prepozna kljucno teZavo in poskuSa narediti vse, da se 5e kaj dobrega naredi. Obcina ni
placala za stro5ke odvetnikov (cca 800.000,00 EUR) ampak za neplacani znesek, ki ga je prejSnji 2upan
zadrieval, ker je menil, da ni zagotovljena su5nost. Nadalje je povedal, da je kljucna teZava ostala in

sicer dru2ba Petrol je vgradila neupraviceno orodje za suSenje in zaradi tega zraven dovaja apno in
zaradi apna je koncna masa teZja, kot ce bi to naredili z opremo, katera je bila naloZena kot obveznost- Glede zaposlenih v mestni upravi je povedal, da jih zelo spo5tuje in naj imajo place kot si jih zasluZijo. V
zuezi z izgubljenim dohodkom je mislil na tri nezapolnjena delovna mesta; trenutno sistemizirano
delovno mesto dvakrat v protokolu in dodatno najeto zunanjo druZbo Zgodbo d.o.o,, katera opravlja
storitve komuniciranja in 5e kaj.

- Ugotavlja, da se glede cca 49 hidrantov iz leta v leto prenaSa isti tekst v obrazloZitvi v proracunu, kjer
piSe, da je 49 hidrantov v neuporabnem stanju. Napro5a, da se naredi vse, da bo zagotovljena po2arna
varnost in hkrati prepoznana nevarnost na tistih obmocjih, kjer hidranti Se niso vgrajeni, ker tudi
cevovodni sistem tega ne omogoca ga5enja.

- Povedal je, da ima mestna obcina nezakonito stanje na Expanu. Ministrstvo za kulturo je jasno dalo
signal, da znak x ne sme biti v imenu . Zalo napro5a mestno obcino, da kot institucija spo5tuje
zakonodajo Skrbi ga zakaj in5pekcijska sluZba ni ukrenila koraka naprej. Obcina je Se opremila Expano
z crko x in je mnenja, da gre po poti nezakonitega imena naprej,
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- Glede investicijskega programa SoboSko jezero je povedal, da je bil eden investicijski program, bila so
dolocena obmocja, tudi parcelne Stevilke so zraven, Nato se je pojavil rebalans proracuna tako enak, da
se komaj vidi in s tocno dolocenim imenom. Pozneje je priSlo zraven sobo5ko jezero. NaproSa, da se
mestnim svetnikom predloZi dokument investicijski program Sobo5ko jezero, kjerse bo videla prvafaza
investicijskega programa Sobo5ko )ezerc in investicijskega programa Expano oziroma Vrata v Pomurje.

- Dejal je, da se na Zvezi mestnih obcin Slovenije jasno vidi, kaj so mestne obcine dobile in koliko
sredstev so prejele. Mariborska obcina je prejela ogromno sredstev.

- Povedal je, da ko mestni svetnik postavi vpra5anje, se pricakuje odgovore in ti odgovori so zaradi tega,
da se kaj zgodi oziroma se ne zgodi. Ugotovil je, da njegovo vmesno vpraSanje katere krajevne
skupnosti ali kateri posamezniki ne placujejo nadomeslila za uporabo stavbnega zemljiSca zadelo
bistvo. Ena izmed krajevnih skupnosti oziroma tisti obcani in obcanke Ze dolgo ne placujejo nadomestila
za uporabo stavbnega zemlji5ca. Zanima ga ali se bo pocakalo, da bo sprejet Zakon o davku na
premoZenje ali pa se bo obcina lotila spremembe tega kljucnega akta.

- Glede vpra5anja o varovalki ali jo mestna obcina ima, je povedal, da ve da jo ima Zato 1e podal
vpra5anje na nacin zakaj se ni uporabila oziroma uveljavila. SpraSuje zakajle v nov stanovanjski objekt
- blok na Lendavski ulici vgrajena toplotna crpalka. Razpad sistema daljinskega ogrevanja ni zaradi
ustrahovanja, da bi fizicno razpadal, ampak ker izgubljamo ekonomijo obsega in bo pritisk na ceno.
Javno podjetje Komunala je na predmetno vpra5anje odgovorila, da ni bila zaproSena oziroma
zahtevana prikljucitev.

' Ze od leta 2014 stanovalci stanovanjskega objekta Stara ulica g trkajo na vrata javnega podjetja
Komunala in spra5ujejo za obrazlo2itev zakaj placujejo nekaj kar menijo da nebi smeli. Prejeli so tudi
pravno mnenje odvetnice, katero je zaprosil Javni stanovanjski sklad mestne obcine, ki je pritrdila, da
stanovalci v tistem delu placujejo vec. Zato napro5a, da se s stanovalci strokovne sluibe sestanejo in
se jim obrazloZi korak po koraku. Sam pa ve od kod izvira problem. Poznan je kljuc po katerem se
stroSki delijo in je mnenja, da se jim neupraviceno obracunava Namrec placujejo variabilne stro5ke
ogrevanja 66,46 EUR in zdaj se razume, da je bilo potrebno v center mesta pripeljati daljinsko
ogrevanje, ker le ta stane 40,00 EUR. Problem je fiksni del. Ze variabilni del je zelo visok, pa 5e fiksni
del stanovalci visokega placujejo in to neupraviceno, Prosi, da se predmetna problematika v zvezi s

stro5ki upravljanja razre5i s stanovalci.
- Zaprosil je za revizijo za naslednjo zadevo in sicer: lela2014je pri5la firma, ki se imenuje Rogel in je

preverila usposobljenost vrtine Sobota 4. Povedal je, da za usposobljenost vrtine ni uporabila
preventerja, ki je po zakonu potreben (to je za vodno plinske vrtine) in ko je navedena firma videla, da
imajo hude te2ave so zadevo ustavili. Kljucno pri tem je, da so vtiskovali navadno vodo in je mnenja, da
so s tem lahko unicili vrtino.

Andrej fUeStC:
- Na predlog obcana je postavil vpraSanje, kdaj bo urejena javna razsvetljava na poti od kopaliSca do

Marki5avec, saj so in5talacije za le to Ze name5cene.
- Proracunska postavka Kipi in spominske plo5ce se je v proracunu malo spremenila, v zvezi s tem ga

zanima ali bo pobuda, ki jo je podala Skofija Murska Sobota realizirana.

Zoran HOBLAJ:
- Podal je pobudo, da se na naslednjo sejo mestnega sveta uvrsti tocka Oskrba starejSih v Mestni obcini

Murska Sobota,
- Predlagal je, da se v eno izmed naslednjih let v proracun uvrsti celovita preplastitev ulice Miklo5a

Kuzmica.
- Opozoril je, da je v Solskem naselju na izhodu na ulico Stefana Kovaca nastalo na cesti izredno

posedanje pri kanalizacijskem jaSku. Zato je z avtomobili teZko priti mimo in je moteie za varnost v
prometu, Povedalje, da je 2e pred leti bil narejen nacrt ureditve Solskega naselja in A5kerieve ulice, Z
vhodom v Solsko naselje in izhodom na A5kercevi ulici je veliko srednjeSolcev in veliko prometa, zato
predlaga, da se v tem mandatu uvrsti v proracun ureditev tega obmocja (primerno uredi enosmerni
promet, obojestranski plocniki in kolesarska steza).
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V nadaljevanju je odgovore podal iupan, dr, Aleksander JEVSEK:

Zoranu KOSU:
- 2upan dejal, da mu je izredno Zal, da iz leto5njega proracuna ni moZno obnoviti TVD Partizan. RazloZil

je, da je zaradi cen gradbenih storitev zmanjkalo denarja iz naslova CTN. Bo pa leta 2020,koje 100.
obletnica sokolstva druga priloZnost, da se ta pomanjkljivost popravi.

- Glede Cvetkove ulice in Zelene ulice se bo preverilo in ustrezno uredilo.
- Glede Lendavske ulice je 2upan je pozval mestno upravo, da na zboru krajanov ali mestnih cetrti ponovi

predstavitev z vsemi datumi in podatki, ki jih obcani potrebujejo.

Bernardki RUZIC:
- Glede komunalnega prekopa je Zupan povedal, se bo zadeva preverila. Mestna uprava, mora biti

posebej pozorna, saj mestna obcina daje sluinosti in se ne sme zgoditi, da se izda izvajalcu slu2nost,
ce je cesta na novo asfaltirana. Strokovne sluZbe bodo predmetno zadevo preverile in ustrezno
ukrepale,

Nadi KUHAR:
- Glede vpra5anja u zuezi z zavetiScem za brezdomce je 2upan povedal, da se strinja s predlogom in ga

bo posredoval naprej vodstvu Zaveti5ca za brezdomce. Smisel zaveti5ca je zacasno bivanje in nadalje
vkljucitev oziroma omogocanje samostojnega Zivljenja.

- V zvezi s problematiko zobozdravstvenih storitev se bo vpra5anje naslovilo na Zdravstveni dom.
- Glede tovornega prometa na ulici Miklo5a Kuzmida je 2upan povedal, da je navedena problematika

poznana. Ce je problem v postavitvi prometnega znaka, se strinja da ga je potrebno prestaviti,
Strokovne slu2be bodo predmetno problematiko preverile in ustrezno ukrepale"

Robertu ilZexU:
- Glede obeleZja razglasitve Murske republike je Zupan povedal, da se strinja s predlogom in ga je

potrebno oznaciti,
- Glede bakovske ceste je Zupan podal obrazlo2itev, da se na nekaterih obmocjih postavljajo omejitve

hitrosti 30 km/h, ker so to zahteve ljudi. Na Svetu za preventivo v cestnem prometu je vprasal, kako je z
omenjenimi omejitvami in predlagal dvig omejitve hitrosti na 40 km/h, Svet za preventivo v cestnem
prometu bo navedeno problematiko proucil.

VlastiVEREN:
- Glede ci5cenja spomenikov je 2upan je povedal, da so sredstva 2e predvidena v leto5njem proracunu
- Glede ci5cenja fasade Pokrajinske in Studijske knji2nice Murska Sobota je Zupan povedal, da si je z

bivSim ministrom za kulturo in dr2avnim sekretaqem predmetno zadevo ogledal. Z njihove strani je
obljubljeno, da bodo to upo5tevali, ko bodo objavljeni razpisi. CiScenle fasade pri knjiZnici stane cca
70.000,00 EUR,

Robetu ilZeXU,VlastiVEREN in mag, Brigiti PERHAVEC:
- Glede ekolo5kih otokov je Zupan podal obrazlo2itev, da bo zaradi problematike okrog neurejenosti

ekolo5kih otokov v mestu in krajevnih skupnostih na naslednji seji todka sprememba odloka in se bo na
ekoloSkih otokih odlagalo samo steklo.

Dragu VIGALIJU:
' Glede spremembe relacije primestnega avtobusa jeZupan povedal, da bo mestna obcina skupaj z

Avtobusnim prometom Murska Sobota moZnost spremembe relacije proucila.
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Boitjanu BERLAKU:
- Glede dovoza do objektov na Kocljevi ulici je Zupan dejal, da so v postopku urejanja razmerij z

lastnikom zemljiSca. Kot informacijo je povedal, da ima sestanek z investitorji, ki bodo gradili na Kocljevi
ulici podaljSek tega kompleksa in z njimi bo potrebno dogovoriti tudi nacin dostopa,

Bojanu PETRIJANU:
- Glede druZbe Zgodba d.o.o. je 2upan povedal, da kdorkoli bo pri5el na mestno obcino (KPK, Racunsko

sodiSce,..), je 2e pripravljena dokumentacija in bo mestna obdina sodelovala v postopkih, da se bodo
prepricali, da je zadeva zakonita,

- Glede imena Expano je Zupan povedal, da se je potrebno ukvarjati z vsebino, ne pa z crko x, ki je v

imenu. Ministrstvo za kulturo je ugotovilo, da ni kr5itve. Znamka je sedaj registrirana.
- Glede lnvesticijskega programa SoboSko jezero je 2upan povedal, da ga bodo mestnisvetniki prejeli.
- Glede CTN sredstev je Zupan povedal, da je zelo aktiven v Zdru2enju mestnih obcin. Sredstev CTN ne

bi bilo, de ne bi bilo mocnega zdrulenja mestnih obcin, Mestna obcina Maribor je glede na Stevilo
prebivalcev, kriterijev in povrSine prejela cca 1B mio EUR iz naslova CTN. Mestna obcina Maribor 5e
nima niti ene odlocbe organov upravljanja, niti enega projekta 5e niso prijavili na CTN. 1B mio EUR, ki
jih ima Mestna obcina Maribor ni v blagajni obcine, ampak pri organu upravljanja. ln ko bodo izpolnili
pogoje, Sele takrat bodo lahko crpali sredstva. Mestna obcina Murska Sobota je prejela 3 mio EUR iz
naslova CTN in je druga obcina v Sloveniji, ki je uspela crpati sredstva iz CTN-ja. Ob tem se Zupan
zahvalil 5e vsem zaposlenim na obcini, kiso za to trdo delali"

- Glede domnevnega neplacevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ca je 2upan povedal, da se
naj konkretno pove kdo je kr5itelj in Sele takrat se lahko prijavi in5pektorju. V zvezi s tem bo mestna
uprava podala odgovor.

- lnvestitor novo zgrajenega bloka na Lendavski ulici je lastnik objekta in on odloca, kam se bodo priklopili
glede ogrevanja. Ni pravnega inStrumenta v dr2avi, da bi zapovedali kam se morajo priklopiti glede
ogrevanja. Lahko pa smo zadovoljni, da se je nov objekt odlocil za toplotno crpalko, saj je ekolo5ko
sprejemljivo. Ne more se pa prisiliti ljudi, da se priklopijo na tocno dolocen sistem ogrevanja.

- Glede dru2be Rogelje 2upan povedal, da se bo preverilo,
- Glede Stare ulice 9 je 2upan povedal, da je konkretni stanovalec vloZil kazensko ovadbo zoper javno

podjetje Komu n ala d.o.o. in odgovorno osebo. 14. 1 . 2019 je OkroZno d rZavno to2ilstvo v M u rski Soboti
izdalo sklep ozaur\bi kazenske ovadbe, predmetna zadevaje zakonita.

Andreju UeStCU:
- Glede javne je razsvetljave na poti od kopali5ca do MarkiSavcev je Zupan povedal, da se bo preverilo.
- Glede proracunske postavke Kipi je 2upan pojasnil, da mestni svet ne more sprejeti sklepov, da se bo

dolocenemu umetniku placalo 100.000,00 eur, da bo naredil kipe za Skofijo, Mestni svet je sprejelsklep,
da bo mestna obcina Sla nasproti programu katoli5ke cerkve, da nakupi kipe, ne more pa Mestna obcina
Murska Sobota odlocati, kdo bo izvajalec. Mestna obcina je prejela pismo s strani Skofije Murska
Sobota, da so se oni odlocili, kdo bo izvajalec.

Zoranu HOBLAJU:
- Zupanje povedal, da bo mestna uprava vse njegove predloge in pobude proucila.
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Predloqi in pobude iupana

Zupanje vse skupaj je seznanil z informacijo u zvezi z izvedeno okroglo mizo na temo PM 10 delci, ki jo je
organizirala stranka Levica. lz tega posveta na katerem je sodelovala tudi mestna uprava in predstavila
dejavnosti obcine na podrocju zmanj5evanja PM 10 delcev je izSla novica, da je motoring park bolj nevaren, kot
varen in da je to ugotovil Nacionalni in5titut za javno zdravje. Mestna uprava in vsi mediji so med sejo prejeli
tekst s strani Nine PIRNAT, direktorice Nacionalnega inStituta za javno zdravje: >V torek in sredo, 12. in 13.
februarja so mediji porocali o lokaciji gibalnega parka v Murski Soboti pri cemer so predstavnici Nacionalnega
inStituta za javno zdravje pripisali ifauo, kije nikoli in nikdar ni izrekla. Zaradi tega bomo vsem medijem, ki so
napacno izjavo povzeli za STA in STA-ju poslali zahtevek za popravo skladno z Zakonom o medijih
Predstavnica Nacionalnega in5tituta za javno zdravje nikoli in nikdar ni rekla, da sobo5ki gibalni park zdravju bolj
Skodi, kot koristi. Povedala pa je, da lokacija sobo5kega gibalnega parka ni posrecena. Pri svoji izjavije izha)ala
iz splo5nega higienskega stali5ca, da naj bo, zaradiSkodljivih ucinkov onesna2enegazrakain hrupa, ume5canje
bivalnih povr5in in javnih objektov, kot so vrtci, Sole itd, cim bolj stran od prometnic. Novinarji so ji torej pripisali
izjavo,m ki nikoli ni bila dana.<
Zupan je najavil otvoritev Expana in sicer 12. aprila 2019 ter dan odprtih vralza obcanke in obcane 13. in 14.

aprila 20'19.

V nadallevanju je povedal, da bo v skladu Statutom Mestne obcine Murska Sobota izdal sklep o ustanovitvi
dveh delovnih skupin, kot posvetovalnih teles. Ena delovna skupina se bo ukvarjala z vpra5anjem, kaj lahko z
geotermijo, kijo imamo in vrtinami, kijih imamo, naredimo in kaj lahko mestna obcina v prihodnosti in na kakSen
nacin izkoristi te vrtine, V izdanem sklepu bodo natancno podeljene naloge in roki (Zupan je k sodelovanju
povabil svetnika Bojana PETRIJANA in Romea VARGA).
V proracunu so predvidena sredstva za sanacijo stanja na sobo5ki tr2nici, vendar arhitektonska ureditev tr2nice
sama po sebi nic ne pomeni. Tr2nici je potrebno dati du5o in povabiti ter privabiti lokalne pridelovalce hrane, ki

bodo potem pod ugodnimi pogoji prodajali, vendar je potrebno pripraviti skupen predlog. Drugo delovno
skupino, kise bo ukvarjala z navedeno tematiko bo vodil pod2upan, Zoran HoBLAJ.

S tem je bil izcrpan dnevni red 3. redne seje Mestnega sveta Mestne obcine Murska Sobota. Predsedujoci se je

svetnikom zahvalil za tvorno delo in ob 19.14 uri sejo zakljucil. Seja je posneta na magnetofonski trak, ki se

hrani v upravi Mestne obcine Murska Sobota,

Murska Sobofa, dne 14. februar 2019

Zapisnik sestavila"

Sergeja EMBERSIC SUKIC, mag. prav., l.r.

Zupan

Mestne obcine Murska Sobota

dr, Aleksander JEVSEX, t rffi)
("Yo:


