MESTNI SVET
Z A P I S N I K
4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Seja je bila v torek, dne 17. marca 2015, z
začetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.
Sejo je vodil dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota.
Navzoči so bili naslednji člani in članice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Boštjan BERLAK, Nives CAJNKO, mag. Robert CELEC (od 13.10 dalje), Simona ČOPI, Miran FORJANIČ, mag.
Marjan GUJT, Zoran HOBLAJ, Staša HORVAT, Aleša KOVAČ, Andrej MEŠIČ, Goran MILOŠEVIČ, Daniela
MÖREC, Jasmina OPEC, mag. Brigita PERHAVEC, Darko PETRIJAN, Renata PINTER VERTOT, Stanislav
PRELEC, Darko RUDAŠ, dr. Mitja SLAVINEC, Anton ŠKRABAN, Dezider ŠOOŠ, Anton ŠTIHEC, Ladislav
TUŠAR, Amanda VERBAN in Marjan ŽEKŠ.
Odsoten je bil: Dušan BENCIK.
Seji so prisostvovali: predstavnik ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., mag. Mojca BREŠČAK,
direktorica Razvojnega centra Murska Sobota, Gaby FLISAR, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota, Srečko ĐUROV, vršilec dolžnosti direktorja mestne uprave, Klaudija ŠADL JUG, vodja
urada župana, Štefan CIGAN, vodja oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Slavko DOMJAN, vodja
oddelka za proračun in finance, Nada CVETKO-TÖRÖK, vodja oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe, mag. Rofina BERNJAK, mag. Darja KADIŠ, Milena VÖRÖŠ, Angelca DOKL-MIR,
Drago RUŽIČ, Nataša KERČMAR in Martina ŠOOŠ HORVAT iz mestne uprave, ter novinarji.
K točki 1)
Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
in 49/10) šteje mestni svet 26 članov. V skladu z 22. členom Statuta mestne občine mestni svet veljavno sklepa, če je
na seji navzoča večina njegovih članov.
Od 26 članov mestnega sveta je 4. redni seji prisostvovalo 24 članov.
Župan je ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28. člena Poslovnika mestnega sveta (Uradni list RS, št. 49/10 –
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) mestni svet sklepčen.
Pozneje se je pridružil še en svetnik, tako da je bilo na seji prisotnih 25 svetnikov.
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta ter zapisnika 3. dopisne seje,
3. Predlog Odloka o Proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 – II. obravnava,
4. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,
5. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota - I. obravnava,
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno
cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) – skrajšani postopek,
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota skrajšani postopek,
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8. Predlog Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan skrajšani postopek,
9. Obvezna razlaga določil Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje »Potrošnik« v Murski Soboti – hitri postopek,
10. Predlog sprememb Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v
Mestni občini Murska Sobota ter člane svetov ožjih delov,
11. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota,
12. Predlog Sklepa o začetku priprave Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje Mestne občine Murska
Sobota,
13. Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015,
14. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč
družini na domu za leto 2015,
15. Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za leto
2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan,
16. Seznanitev s sklepom Komisije za statutarna in pravna vprašanja št. 007-0011/2014-4 z dne 28.1.2015,
17. Kadrovske zadeve,
18. Predlogi in pobude članov mestnega sveta,
19. Predlogi in pobude župana.
Župan je iz predlaganega dnevnega reda 4. redne seje na podlagi 29. člena Poslovnika umaknil 10. točko dnevnega
reda – Predlog sprememb Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles
v Mestni občini Murska Sobota ter člane svetov ožjih delov.
V nadaljevanju je župan na podlagi 84. člena ter v povezavi s 87. členom Poslovnika predlagal, da se 9. točka s
sklicem predlaganega dnevnega reda – Obvezna razlaga določil Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti obravnava po hitrem postopku.
Razpravljal ni nihče.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Točka Obvezna razlaga določil Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti naj se obravnava po hitrem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 1 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Župan je svetnike seznanil, da bo v okviru točke Kadrovske zadeve mestni svet obravnaval:
imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota,
podaja mnenja k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Bakovci,
imenovanje Sveta za izboljšanje varnosti na območju Mestne občine Murska Sobota,
imenovanje člana nadzornega sveta Javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o..
Gradivo za točko kadrovske zadeve so svetniki prejeli pred sejo.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta ter zapisnika 3. dopisne seje,
3. Predlog Odloka o Proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 – II. obravnava,
4. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,
5. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota - I. obravnava,
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno
cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) – skrajšani postopek,
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota skrajšani postopek,
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8. Predlog Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan skrajšani postopek,
9. Obvezna razlaga določil Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje »Potrošnik« v Murski Soboti – hitri postopek,
10. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota,
11. Predlog Sklepa o začetku priprave Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje Mestne občine Murska
Sobota,
12. Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015,
13. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč
družini na domu za leto 2015,
14. Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za leto
2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan,
15. Seznanitev s sklepom Komisije za statutarna in pravna vprašanja št. 007-0011/2014-4 z dne 28.1.2015,
16. Kadrovske zadeve,
17. Predlogi in pobude članov mestnega sveta,
18. Predlogi in pobude župana.
Razpravljal ni nihče. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Dnevni red 4. redne seje mestnega sveta se sprejme.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in 1 PROTI.
Dnevni red 4. redne seje je bil sprejet.
K točki 2)
Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta ter zapisnika 3. dopisne seje
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Pregled realizacije sklepov je podala Jasmina OPEC, podžupanja mestne občine.
O zapisniku 3. dopisne seje je razpravljal Anton ŠTIHEC. Povedal je, da zapisnik 3. dopisne seje ni pripravljen v
skladu s 23. a členom Poslovnika, saj v njem manjka poimenski seznam članov sveta, ki so glasovali ter njihovo
glasovanje. Prav tako je dal pobudo, da se zapisnik dopolni z navedbo, da je kot svetnik preko elektronskega
sporočila posredovanega vsem članom mestnega sveta izrazil pomislek o legalnosti sklepa o podaji soglasja k
imenovanju članov nadzornega sveta javnega podjetja Komunala, ker ga ni predlagal ustrezen predlagatelj in ker je
bil kršen 25. člen Statuta. Povedal je še, da zahteva, da se tudi v zapisnik 4. redne seje zapiše njegova razlaga.
Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa:
Zapisnik 3. redne seje mestnega sveta, z dne 5. februarja 2015, se potrdi.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Župan se je s predlagano dopolnitvijo Antona ŠTIHCA v zvezi z zapisnikom 3. dopisne seje strinjal. Povedal je, da
naj se v zapisnik 3. dopisne seje prav tako dopiše, da je občinska uprava glede na pomislek svetnika Antona
ŠTIHCA o legalnosti sklepa o podaji soglasja k imenovanju članov nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
takoj preko elektronskega sporočila podala pojasnilo vsem svetnikom.
Po podanem pojasnilu je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Zapisnik 3. dopisne seje mestnega sveta, ki je bila v času od 17. februarja do 20. februarja 2015, se skupaj s
predlaganimi dopolnitvami, potrdi.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 16 svetnikov, 5 svetnikov je glasovalo PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 – II. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
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Obširno obrazložitev je podal Slavko DOMJAN, vodja Oddelka za proračun in finance.
Župan je na podlagi prvega in tretjega odstavka 79. člena ter šestega odstavka 82. člena Poslovnika Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 – II.
obravnava predlagal naslednja amandmaja:
AMANDMA št. 1:
 Poveča se proračunska postavka 20043002 Hiša sadeži družbe na pod kontu 4120-00 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4.000 EUR.
 Zmanjša se proračunska postavka 14031007 Red Bull-Air Race na pod kontu 4120-00 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4.000 EUR.
Obrazložitev: Povečana sredstva so namenjena večjemu sofinanciranju delovanja programov za
starejše občane in medgeneracijskega sodelovanja, ki jih izvaja Hiša sadeži družbe.
AMANDMA št. 2:
 Poveča se proračunska postavka 20042003 Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu
na pod kontu 4310-00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 2.000 EUR.
 Zmanjša se proračunska postavka 14021003 Pomurski tehnološki park na pod kontu 4102-14 Sredstva za
pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih za 2.000 EUR.
Obrazložitev: Povečana sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa kombija za prevoz invalidnih
oseb – paraplegikov.
Stališča delovnih teles so podali predsedniki odborov:
- odbora za proračun in finance, mag. Robert CELEC,
- odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Stanislav PRELEC,
- odbora za družbene dejavnosti, Daniela MÖREC,
- odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, Anton ŠTIHEC.
Stališča svetniških skupin so podali:
Anton ŠTIHEC - svetniška skupina Modra lista Antona Štihca
Staša HORVAT – svetniška skupina Stranka Mira Cerarja
Ladislav TUŠAR – svetniška skupina DeSUS
Dušan BENCIK – svetniška skupina SD
Svetniškim skupinam je sprotne odgovore podal Slavko DOMJAN, vodja oddelka za proračun in finance.
V razpravi je sodeloval Anton ŠTIHEC.
Svetniki so podali naslednje amandmaje:
AMANDMA št. 3, ki ga je s podpisi ga je podprlo 9 svetnikov (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC, Marjan
ŽEKŠ, Anton ŠKRABAN, Amanda VERBAN, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko PETRIJAN in Simona
ČOPI):
v 7. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (vključevanje novih obveznosti) se na
koncu tega člena doda nov stavek z naslednjo vsebino: » Vključitev novih obveznosti za proračun potrdi Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota preko rebalansa proračuna«.
Obrazložitev: Vključevanje kakršnih koli novih obveznosti za proračun, brez, da bi bila podana neka meja (višina do
katere lahko to stori župan sam) bi pomenilo izigravanje pristojnosti kdo sprejema proračun (in s tem potrdi načrt
porabe javnih sredstev) in kdo ga predlaga. S tem dodatnim stavkom ne odvzemamo možnosti, da župan s
prerazporeditvami predlaga pokritje novih obveznosti za proračun, sprejeti (in s tem potrditi predlog župana) pa jih
mora Mestni svet.
AMANDMA št. 4, ki ga je s podpisi ga je podprlo 9 svetnikov: (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC, Marjan
ŽEKŠ, Anton ŠKRABAN, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko PETRIJAN, Simona ČOPI in Andrej
MEŠIČ):
v 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (posebnosti pri koriščenju proračunskih
sredstev) se na koncu tega člena doda nov odstavek z naslednjo vsebino: »Proračunska postavka 01011002 –
Financiranje političnih strank se izvaja po kriteriju: 50% sredstev pripada politični stranki glede na število svetnikov
v tej svetniški skupini. Preostalih 50% sredstev pripada vsaki svetniški skupini glede na število svetnikov v svetniški
skupini.«
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Obrazložitev: Financiranje političnih strank določa 26. člen Zakona o financiranju političnih strank. Ker so v
Mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota prisotni tudi svetniki iz list, ki niso politične stranke, so pa od občank
in občanov dobile zadostno število glasov, da občane zastopajo v mestnem svetu kot svetniki v svojih svetniških
skupinah, smo mnenja, da je z vidika enakopravnosti pravično, da pripada del sredstev namenjenih svetnikom za
njihovo delovanje (pripravo na seje mestnega sveta ipd.) vsem svetniškim skupinam, ne samo svetniškim skupinam
političnih strank. Predlagamo torej kriterij, da se prvih 50% predvidenih sredstev razdeli po ključu število svetnikov
iz političnih strank. Drugih 50% predvidenih sredstev pa se naj razdeli med vse svetniške skupine (tudi tiste ki so
politične stranke) glede na število svetnikov v posamezni svetniški skupini.
AMANDMA št. 5, ki ga je s podpisi ga je podprlo 8 svetnikov: (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC, Marjan
ŽEKŠ, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko PETRIJAN, Simona ČOPI in Andrej MEŠIČ):
»Konto 4135-00 – tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki
(stran 60) se zmanjšajo za 195.000,00 EUR in sicer iz 560.512,00 EUR na 365.512,00 EUR. Hkrati se teh 195.000,00
EUR prenese v proračunsko rezervacijo.«
Obrazložitev: Župan, ki je predlagatelj proračuna za leto 2015 je ob primopredaji od svojega predhodnika bil
seznanjen, da je le-ta izdal Odredbo o zadržanju dela sredstev namenjenih pokrivanju izgube Javnemu podjetju
Komunala za leto 2013, ker je vodstvo tega podjetja zamolčalo, tako nadzornemu svetu javnega podjetja Komunala
kot tudi občinskim svetnikom v prejšnji sestavi, slabitve, ki so jih neupravičeno upoštevali pri poslovanju na tržnem
delu. S tem so direktno vplivali na višino sredstev, ki bi se naj pokrivala iz proračuna – torej iz javnih sredstev. V tej
zadevi je eden od nadzornikov javnega podjetja Komunala podal svoje ugotovitve. Enako tudi občinska revizorka.
Oba sta ugotovila, da bivše vodstvo JP Komunala ni razkrilo vseh poslovnih dogodkov v letu 2013 tistim, ki
sprejemajo zaključni račun in akte o celoletnem poslovanju (nadzornemu svetu JP Komunala in mestnim svetnikom
v prejšnji sestavi). Zato je bivši župan zadržal del izplačila izgube JP Komunali in vložil tudi ovadbo zoper
odgovorno osebo JP Komunala, ki je še v postopku na pristojnih organih. Ker je sedanji župan, kljub temu, da ve za
Odredbo prejšnjega župana o zadržanju dela sredstev za pokrivanje izgube JP Komunale, v proračun vključil
pokrivanje celotne višine izgube za leto 2013 (torej tudi sporni del v višini cca. 195.000,00 EUR), predlagamo, da se
ta sporni del izvzame in prenese v proračunsko rezervacijo s katero pa razpolaga župan. V primeru, da pride do
izplačila tudi tega spornega dela pokrivanja izgube JP Komunala za leto 2013 prevzema predlagatelj proračuna sedanji župan vso odgovornost glede izničenja odredbe bivšega župana in posledičnega pokrivanja stroškov
neupravičenih poslovnih dejanj JP Komunala iz občinskega proračuna. V izogib temu predlagamo, da se sporna
višina sredstev izvzame iz navedene postavke in prenese v proračunsko rezervacijo ter počaka na rešitev ovadbe
zoper bivše vodstvo JP Komunala.
V okviru razprave je mag. Robert CELEC podal proceduralni predlog, da se v skladu s 3. odstavkom 35. člena
Poslovnika seja prekine, z namenom, da se svetniške skupine lahko seznanijo s predlaganimi amandmaji.
Ob 13.57 uri je župan zaradi seznanitve z amandmaji ter zaradi proučitve vloženih amandmajev v skladu s 3.
odstavkom 35. člena Poslovnika prekinil sejo mestnega sveta. Seja se je nadaljevala ob 14.12 uri. V nadaljevanju seje
je bilo prisotnih 24 svetnikov.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje po vrstnem redu vložene amandmaje:
AMANDMA št. 1 – na predlog župana:
 Poveča se proračunska postavka 20043002 Hiša sadeži družbe na pod kontu 4120-00 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4.000 EUR.
 Zmanjša se proračunska postavka 14031007 Red Bull-Air Race na pod kontu 4120-00 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4.000 EUR.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Amandma je bil sprejet.
AMANDMA št. 2 – na predlog župana:
 Poveča se proračunska postavka 20042003 Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu
na pod kontu 4310-00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 2.000 EUR.
 Zmanjša se proračunska postavka 14021003 Pomurski tehnološki park na pod kontu 4102-14 Sredstva za
pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih za 2.000 EUR.
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Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in nihče PROTI.
Amandma je bil sprejet.
AMANDMA št. 3, ki ga je s podpisi ga je podprlo 9 svetnikov: (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC,
Marjan ŽEKŠ, Anton ŠKRABAN, Amanda VERBAN, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko
PETRIJAN in Simona ČOPI):
V 7. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (vključevanje novih obveznosti) se na
koncu tega člena doda nov stavek z naslednjo vsebino: » Vključitev novih obveznosti za proračun potrdi Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota preko rebalansa proračuna«.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 10 svetnikov in 12 PROTI.
Amandma NI bil sprejet.
AMANDMA št. 4, ki ga je s podpisi ga je podprlo 9 svetnikov: (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC,
Marjan ŽEKŠ, Anton ŠKRABAN, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko PETRIJAN, Simona ČOPI in
Andrej MEŠIČ):
V 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (posebnosti pri koriščenju proračunskih
sredstev) se na koncu tega člena doda nov odstavek z naslednjo vsebino: »Proračunska postavka 01011002 –
Financiranje političnih strank se izvaja po kriteriju: 50% sredstev pripada politični stranki glede na število svetnikov
v tej svetniški skupini. Preostalih 50% sredstev pripada vsaki svetniški skupini glede na število svetnikov v svetniški
skupini.«
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in nihče PROTI.
Amandma je bil sprejet.
AMANDMA št. 5, ki ga je s podpisi ga je podprlo 8 svetnikov: (Anton ŠTIHEC, Stanislav PRELEC,
Marjan ŽEKŠ, Miran FORJANIČ, Dezider ŠOOŠ, Darko PETRIJAN, Simona ČOPI in Andrej MEŠIČ):
»Konto 4135-00 – tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki
(stran 60) se zmanjšajo za 195.000,00 EUR in sicer iz 560.512,00 EUR na 365.512,00 EUR. Hkrati se teh 195.000,00
EUR prenese v proračunsko rezervacijo.«
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 10 svetnikov in 12 PROTI.
Amandma NI bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Mestni svet sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 z vsemi sestavnimi
deli:
- Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,
- Splošni del proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun
financiranja,
- Finančne načrte krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
- Obrazložitev splošnega dela proračuna,
- Posebni del proračuna, ki obsega odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih,
podprogramih, proračunskih postavkah in pod kontih.
- Obrazložitve posebnega dela proračuna.
- Načrt razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2015 – 2018 z obrazložitvami.
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
ter sprejetimi amandmaji.
Mestnemu svetu daje tudi kot ustanovitelj soglasje k Finančnemu načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 6 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 4)
Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev je podal Drago RUŽIČ, iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora, Anton
ŠTIHEC.
Stališč svetniških skupin ni podal nihče. Razpravljal ni nihče.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet sprejme Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska
Sobota za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 5)
Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota – I. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podala Milena VÖRÖŠ iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora, Anton
ŠTIHEC.
Stališča svetniških skupin so podali:
Anton ŠTIHEC, svetniška skupina Modra lista Antona Štihca. Poudaril je, da je po hierarhiji pravnih aktov
statut višji pravni akt od odloka. Zato so v svetniški skupini mnenja, da bi morali iti najprej v spremembo
statuta, potem v spremembo Odloka o lokalnih gospodarskih službah ter potem Odloka o načinih in
merilih za izvajanje javnih gospodarskih služb. Odgovor svetniku je podala Milena VÖRÖŠ iz Oddelka za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
- Ladislav TUŠAR, svetniška skupina DeSUS. Svetniška skupina meni, da bi bilo potrebno najprej narediti
program oz. popis dejavnosti, katere občina za občane izvaja ter na kakšen način ter na osnovi tega
pripraviti odlok.
Razpravljal je Anton ŠTIHEC. Odgovor je podal v.d. direktorja mestne uprave, Srečko ĐUROV. Obrazložitev glasu
so podali: Anton ŠTIHEC, Goran MILOŠEVIČ in mag. Robert CELEC.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Murska Sobota v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 13 svetnikov in 6 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 6)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtnotransportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) – skrajšani postopek
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podala Angelca DOKL-MIR iz oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal Anton ŠTIHEC,
predsednik odbora.
Stališča svetniških skupin niso bila podana. Razpravljal ni nihče.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni
objekt) po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
(v skladu z 85. členom Poslovnika odločitev ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj 1/3 navzočih članov
mestnega sveta – “ZA” mora glasovati 2/3 navzočih članov)
Župan je dal na glasovanje naslednji še predlog končnega sklepa:
Mestni svet sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt).
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 7)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska
Sobota - skrajšani postopek
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Drago RUŽIČ, iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal Anton ŠTIHEC,
predsednik odbora.
Stališča svetniških skupin niso bila podana.
Razpravljal je Darko RUDAŠ.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
(v skladu z 85. členom Poslovnika odločitev ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj 1/3 navzočih članov
mestnega sveta – “ZA” mora glasovati 2/3 navzočih članov)
Župan je dal na glasovanje še predlog končnega sklepa:
Mestni svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Mestne občine Murska Sobota.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Župan je v skladu z drugim odstavkom 35. člena Poslovnika ob 15.14 uri sejo mestnega sveta prekinil. Seja se je
nadaljevala ob 15.30 uri. V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 21 svetnikov.
K točki 8)
Predlog Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
- skrajšani postopek
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev sta podala Darja KADIŠ iz Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti in mag. Robert
CELEC, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan.
Stališča odbora za družbene dejavnosti je podala Daniela MÖREC, predsednica odbora.
Stališča svetniških skupin so podali:
- Anton ŠTIHEC, svetniška skupina Modra lista Antona Štihca.
Odgovore svetniku sta podala župan in mag. Robert CELEC, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča
Dvorec Rakičan.
- mag. Marjan GUJT, svetniška skupina Stranke Mira Cerarja
Razpravljali so: mag. Robert CELEC, mag. Marjan GUJT, Zoran HOBLAJ, Goran MILOŠEVIČ, mag. Brigita
PERHAVEC, dr. Mitja SLAVINEC, Anton ŠTIHEC in Ladislav TUŠAR.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o
preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 5 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
(v skladu z 85. členom Poslovnika odločitev ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj 1/3 navzočih članov
mestnega sveta – “ZA” mora glasovati 2/3 navzočih članov)
Župan je dal na glasovanje še predlog končnega sklepa:
Mestni svet sprejme Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS,
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 5 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 9)
Obvezna razlaga določil Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje »Potrošnik« v Murski Soboti – hitri postopek
Gradivo so svetniki prejeli pred sejo mestnega sveta.
Obrazložitev je podala Angelca DOKL-MIR, iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe.
Stališče Komisije za statutarna in pravna vprašanja je podal Boštjan BERLAK, predsednik komisije.
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Obvezno razlago Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje “Potrošnik” v Murski Soboti - za namen
TC Mercator (Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26.2.2010).
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov, ZA je glasovalo 18 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 10)
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev je podala Jasmina OPEC, podžupanja.
Stališča odbora za družbene dejavnosti je podala Daniela MÖREC, predsednica odbora.
Odbor je predlagal mestnemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Mestni občini Murska Sobota, v predlagani obliki z naslednjimi spremembami in dopolnitvami:
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »pomoči« doda besedilo »in ima stalno prebivališče v Mestni občini Murska
Sobota«. V drugem odstavku 5. člena se za besedo »živi« črta besedilo »če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne
dogovorita drugače«. Spremembo so predlagali z namenom, da se denarna pomoč izplača tistemu staršu, ki se
opredeli za prejemnika pomoči in ima stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota.
Stališča svetniških skupin so podali:
- Anton ŠTIHEC, svetniška skupina Modra lista Antona Štihca – pravilnik bodo v svetniški skupini podprli,
predlagajo pa spremembo, da se v prvem odstavku 5. člena doda besedilo »in ima vsaj eno leto po datumu
prejema denarne pomoči stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota«.
Pojasnilo svetniški skupini je podala podžupanja Jasmina OPEC, strokovno stališče o podanem predlogu
svetniške skupine je podala mag. Rofina BERNJAK iz Oddelka za gospodarske in negospodarske
dejavnosti. Dodatno pojasnilo glede dohodnine je podal Slavko DOMJAN iz Oddelka za proračun in
finance.
- Andrej MEŠIČ, svetniška skupina SDS
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Mestni občini Murska Sobota z dopolnitvijo odbora za družbene dejavnosti, da se v 5. členu v prvem
odstavku za besedo »pomoči« doda besedilo »in ima stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota«
ter da se v drugem odstavku 5. člena za besedo »živi« črta besedilo: »če se starša s pisnim sporazumom
izrecno ne dogovorita drugače«.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 11)
Predlog Sklepa o začetku priprave Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje Mestne občine
Murska Sobota
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podala Mojca BREŠČAK, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podal Anton ŠTIHEC,
predsednik odbora.
Po podaji stališč odbora je svetnik Anton ŠTIHEC župana opozoril na kršitev Poslovnika pri obravnavi prejšnje
točke - Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota. Povedal je, da
je Modra lista Antona ŠTIHCA v okviru podaje stališč svetniških skupin predlagala spremembo 5. člena Pravilnika,
katere pa župan ni dal na glasovanje. Ob tem je župan svetniku pojasnil, da so strokovne službe podale pojasnilo,
zakaj je takšna sprememba pravilnika nesmiselna, zaradi česar predloga ni dal na glasovanje, poudaril pa je še, da v
okviru obravnave točke svetnik ni podal proceduralnega vprašanja glede kršitve postopka. Svetnik Anton Štihec je
povedal, da je župan s tem, da predloga ni dal na glasovanje v odločitev mestnemu svetu, kršil Poslovnik. Župan je
pojasnil, da naj se v prihodnje takšne predloge sprememb oz. dopolnitev pravnih aktov predlagajo pisno, glede
morebitnih pripomb glede kršitev Poslovnika pa naj se obrnejo na Komisijo za statutarna in pravna vprašanja, katere
pristojnost je, da odloča o kršitvi Poslovnika.
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

11

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Sklep o začetku priprave Trajnostne urbane strategije
za upravičeno območje Mestne občine Murska Sobota v predloženi obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 12)
Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Štefan CIGAN, vodja Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Stališča odbora za družbene dejavnosti je podala Daniela MÖREC, predsednica odbora.
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 13)
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2015
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Štefan CIGAN, vodja Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Stališča odbora za družbene dejavnosti je podala Daniela MÖREC, predsednica odbora.
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet daje soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 14)
Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za
leto 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal mag. Robert CELEC, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan.
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal je Anton ŠTIHEC.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k Programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu
za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za leto 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 3 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 15)
Seznanitev s sklepom Komisije za statutarna in pravna vprašanja št. 007-0011/2014-4 z dne 28.1.2015
Gradivo so svetniki prejeli pred sejo.
Obrazložitev je podal Boštjan BERLAK, predsednik Komisije za statutarna in pravna vprašanja.
Stališča svetniških skupin so podali:
- Anton ŠTIHEC, Modra lista Antona Štihca
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je seznanil s sklepom Komisije za statutarna in pravna
vprašanja št. 007-0011/2014-4 z dne 28.1.2015.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in 1 PROTI.
Sklep je bil sprejet.

Gradivo so svetniki prejeli pred sejo.
-

K točki 16)
Kadrovske zadeve

Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota

Obrazložitev je podal dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Za nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
se za preostanek mandata imenuje Jožica VIHER, iz Černelavcev, Zadružna ulica 28. Sklep velja z dnem
sprejetja.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
-

Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Bakovci

Obrazložitev je podal dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje k imenovanju Simone FARTEK,
profesorice razrednega pouka, iz Murske Sobote, Jakobovo naselje 53, za ravnateljico Osnovne šole
Bakovci, z obrazložitvijo: Kandidatka Simona FARTEK ima v pedagoškem poklicu zelo raznolike
izkušnje, zaradi česar je primerna kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Bakovci.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 17 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje k imenovanju Jožice LUKAČ,
profesorice slovenskega in nemškega jezika s književnostjo, iz Bakovcev, Poljska ulica 13, za ravnateljico
Osnovne šole Bakovci, z obrazložitvijo: Kandidatka Jožica LUKAČ je v šolstvu zaposlena že 19. leto. S
svojimi dolgoletnimi in raznolikimi izkušnjami v pedagoškem poklicu je primerna kandidatka za
ravnateljico Osnovne šole Bakovci.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Mestni svet mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje k imenovanju Vande SOBOČAN,
profesorice biologije in kemije, iz Černelavcev, Slovenska ulica 3, za ravnateljico Osnovne šole Bakovci, z
obrazložitvijo: Kandidatka Vanda SOBOČAN je zaradi dosedanjih vodstvenih izkušenj primerna
kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Bakovci.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov, ZA je glasovalo 11 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
-

Imenovanje Sveta za izboljšanje varnosti na območju Mestne občine Murska Sobota

Obrazložitev je podal dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet imenuje Svet za izboljšanje varnosti na območju Mestne občine Murska Sobota, v sestavi:
- Boris ŽIBRAT, iz Policijske uprave Murska Sobota
- Boštjan SEDONJA, iz Policijske postaje Murska Sobota
- Alenka GRUŠKOVNJAK, iz Osnovne šole II Murska Sobota
- Dejan KOČIŠ, iz Biotehniške šole Rakičan
- Danijela CUG, iz Centra za socialno delo Murska Sobota
- Jože TRAJBER, iz Zdravstvenega doma Murska Sobota
- Milan HORVAT, Markišavci 5, predstavnik Mestne občine Murska Sobota
- Damijana HRASTELJ PLOJ, Kerenčičeva 7, Gornja Radgona, predstavnik Mestne občine Murska
Sobota
- Denis GJEREK, Dolnja Bistrica 119, Črenšovci, predstavnik Mestne občine Murska Sobota.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
-

Imenovanje člana nadzornega sveta Javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.

Obrazložitev je podal dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljal je Anton ŠTIHEC. Odgovore sta podala Srečko ĐUROV, vršilec dolžnosti direktorja mestne uprave in
dr. Mitja SLAVINEC, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Obrazložitev glasu je podal Anton ŠTIHEC, povedal je, da bo glasoval proti.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V nadzorni svet Javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o., se kot tretji član nadzornega sveta
javnega podjetja imenuje Boris Petric, Lendavska 19a, 9000 Murska Sobota, za mandatno obdobje štirih
let. Sklep velja z dnem sprejetja.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 14 svetnikov in 2 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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K točki 17)
Predlogi in pobude članov mestnega sveta
Vprašanja oz. pobude so podali naslednji svetniki:
mag. Robert CELEC:
- od krajanov naselja Černelavci je dobil informacijo, da služba za dostavo Soboških novin izpušča določene
hiše in določeni ljudje Soboških novin ne dobijo; tudi sam, kot predsednik izdajateljskega odbora Soboških
novin, časopisa ne dobi. Predlagal je, da si občinska uprava pridobi podatke o tem, ali se to dogaja samo v
Černelavcih ali pa tudi po drugih naseljih ter da se v bodoče, v kolikor se to dogaja tudi drugje, razmisli o
prekinitvi pogodbe z izvajalcem storitve; dodal je še, da v času, ko je Soboške novine dostavljala Pošta
Slovenije, do teh težav ni prihajalo.
- v prejšnjem mandatu je na sejah mestnega sveta večkrat tekla razprava o geotermalni energiji; zanima ga, ali
bo v naslednjih letih mogoče geotermalno energijo iz izvedenih vrtin (v naselju Černelavcih) uporabljati za
ogrevanje stanovanj, ali bodo vrtine uporabljene samo za namene, kot je bilo določeno v projektih ter ali se
bo s tem spremenila tudi finančna konstrukcija. Dodal je še, da so bile obljube prejšnjega vodstva »velike«,
zaradi česar so bila »velika« tudi pričakovanja ljudi.
- predlagal je, da se z minimalnimi vložki (ali celo brez vložkov) uredi sistem za glasovanje; sam ima namreč
težave pri glasovanju, saj se od daleč ne vidi ali se je h glasovanju sploh prijavil ter ali je glasoval za ali proti.
Zaprosil je, da se uredi izpisek imen pri prijavi h glasovanju (v kolikor sistem glasovanja to omogoča); v
kolikor sistem tega ne omogoča, pa naj se projekcija pri glasovanju poveča. Prav tako je izpis sklepov zelo
slabo viden, zato je zaprosil, da se poveča tudi projekcija sklepov.
Daniela MÖREC:
- povedala je, da ima Ljudska univerza težave s financami, saj je zelo upadel vpis na izobraževanja, število
zaposlenih pa je ostalo isto; ob tem je člane mestnega sveta seznanila s sklepom odbora za družbene
dejavnosti: »dodatna sredstva za reševanje finančne situacije Ljudske univerze Murska Sobota naj se
predvidijo ob sprejemu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015, v tem
času pa naj Ljudska univerza pripravi sanacijski program iz katerega bo jasno razvidna višina potrebnih
sredstev za premostitev trenutne finančne situacije«.
- občani so jo opozorili na problem pasjih ljubljenčkov; večina sprehajalcev psov namreč ne nosi s sabo
pripomočkov za odstranitev pasjih iztrebkov. Zato so občani podali predlog, da pri tem bolj sodeluje
redarska služba Mestne občine Murska Sobota ter občani sami (z opozorili ali morda celo sankcijami).
Hkrati so podali tudi predlog, da naj se v vsaki ulici namesti koš za pasje iztrebke. Sama je pa ob tem
skeptična ali bodo potem sprehajalci psov iztrebke res nosili v te koše, v kolikor ne bodo imeli pri sebi
vrečke za iztrebke.
- občani so jo tudi opozorili na neurejene pločnike, na katerih celo izrašča trava, prav tako so iz zimskega časa
ostali na njih kamenčki od posipa;
- postavila je vprašanje kdaj bo otvoritev podhoda na pokopališče iz Bakovske strani; obljubljeno je namreč
bilo, da bo otvoritev v mesecu marcu;
- občane zanima ali oddajnik, ki je nameščen na stolp Mlinopeka, oddaja sevanje na bližnja naselja;
- Škofijska karitas Murska Sobota se preko Lazarjevega doma ukvarja z dobrodelnostjo. Brezdomci imajo tam
možnost dobiti brezplačno kosilo, možnost obiska zdravnika ter logopeda. Želijo tudi organizirati razne
dejavnosti in učne delavnice, vendar pa za to nimajo ustreznih prostorov. Ali ima Mestna občina Murska
Sobota na razpolago kakšne prostore, ki bi jih lahko dobili v brezplačen najem ter tam organizirali različne
učne delavnice za brezposelne (npr. stara kirurgija)?
- občanka jo je opozorila, da so starejši ljudje, invalidi na vozičkih ter mamice z otroki ogroženi v cestnem
prometu na poti v trgovino Tuš na Lendavski ulici; na mestno upravo in župana apelirajo, da se na desni
strani ob zidu podjetja Elektro nujno uredi pločnik, saj je to ključnega pomena za zaščito in varnost ranljivih
skupin;
- nekateri občani so izrazili željo in potrebo, da se v mestu uredijo mini parki za hišne ljubljenčke;
- pritlična stanovanja, ki so v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota imajo zelo
stara in dotrajana okna, skozi katera močno piha in se izgublja energija. Skoraj vsa ogrevalna toplotna
energija v času kurilne sezone odhaja skozi okna, kar se pa pozna pri plačilu stroškov; občanko zanima ali
ima Javni stanovanjski sklad MOMS izdelan načrt o vzdrževanju oziroma zamenjavi dotrajanih oknih, kje
vse so dotrajana okna že zamenjali in kdaj se bodo stanovalci, ki stanujejo v pritličnih stanovanjih
obravnavali enakopravno, kot ostali stanovalci v Mestni občini Murska Sobota; prosi za pisen odgovor;
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Andrej MEŠIČ:
- ponovno so se nanj obrnili stanovalci Ulice ob progi – skrbi jih da bi v tistem predelu izostala protihrupna
ograja;
mag. Marjan GUJT:
- tudi nanj so se stanovalci ob pokopališču obrnili z vprašanjem glede dokončanja podhoda; pozimi se je
namreč tam delalo s polno paro, sedaj v lepem vremenu pa delo stoji;
- prav tako se ljudje pritožujejo glede pogrebniške službe, ki je sedaj v kontejnerju; zanima ga ali občinska
uprava razmišlja, da bi se tam postavil primeren objekt za pogrebniško službo;
Boštjan BERLAK:
- zahvalil se je za podajo pojasnila glede širitve daljinskega ogrevanja oziroma možnosti za koriščenje
geotermalnih vrtin;
- podobno kot je to storil svetnik na prejšnji seji mestnega sveta je zaradi svoje ekološke ozaveščenosti ter
zaradi racionalnejšega poslovanja MOMS podal pobudo, da se mu gradivo za seje mestnega sveta posreduje
v elektronski obliki;
Anton ŠKRABAN:
- Dramska skupina v Krogu mora plačevati dvorano; nanj so se obrnili z vprašanjem ali je mogoče koriščenje
dvorane urediti kako drugače, glede na to, da delujejo prostovoljno;
- glede semaforjev v smeri Murska Sobota – Krog občanko zanima ali je mogoče, da bi delovali tako, kot so
delovali prej, da ne bi bilo potrebno tako dolgo čakati pri rdeči luči; prej je bilo namreč urejeno tako, da se
je avtomatsko vklopila zelena luč in ni bilo potrebno na zeleno luč čakati;
Anton ŠTIHEC:
- glede protihrupnih pregrad ob Ulici ob progi je glede na to, da kot bivši župan razpolaga z informacijo
pojasnil, da bodo te zgrajene po celotni dolžini proge skozi Mursko Soboto;
- glede dokončanja podvoza je prav tako pojasnil, da je po pogodbi predvideno dokončanje 17.10.2015;
podhod pa bo dokončan v mesecu marcu oz. aprilu 2015;
- podal je pobudo, da Komisija za statutarna in pravna vprašanja preveri, ali je župan na današnji seji kršil 13.
člen Poslovnika, ki pravi, da imajo člani mestnega sveta med drugim tudi pravico predlagati dopolnila oz.
amandmaje;
- s strani občana je dobil pobudo, da naj se v drevoredu proti Rakičanu zapolni luknja, saj manjka eno drevo;
mestno upravo naproša, če se lahko na tem mestu zasadi novo drevo;
Ladislav TUŠAR:
- v dnevniku Delo je zasledil zapis o nepravilnosti pri delu Pomurskega vodovoda; vesel bo, če se bo
ugotovilo, da pri delu napak ni bilo;
- podal je predlog, da se ob potoku Ledava pri kopališču, kjer je most že končan, delo dokonča v celoti, saj se
tam veliko pešcev sprehaja, promet pa je gost in nevaren; pojavlja se mu pa vprašanje, kako bo most
dokončan, saj je speljan zelo visoko;
Nives CAJNKO:
- izpostavila je problem vpadnice v naselje Bakovci; v lanskem letu je bil na cesti Murska Sobota – Bakovci
postavljen otok za umiritev prometa, kljub temu da ne gre za tako nevarno cesto (cesta je bolj nevarna na
relaciji Dokležovje – Murska Sobota). Opozorila je na nekatere probleme glede postavljenega otoka; otok
ponoči ni razsvetljen, na njem prav tako ni nobene signalizacije, ki bi opozarjala na oviro na cesti; zato
naproša, da se nemudoma uredi signalizacija in razsvetljava v tem delu, da ne bi prihajalo do nepotrebnih
prometnih nesreč. Prav tako naproša, da se odstranijo vse ovire na cesti (t.i. ležeči policaji);
- ponovno je postavila vprašanje glede širitve optičnega kabla na Panonski in Soboški ulici v Bakovcih;
- postavila je vprašanje, na kakšni osnovi Pomurske lekarne izplačujejo predstavnikom občin ustanoviteljic
darilo v denarni obliki, kot je to navedeno v dopisu Pomurskih lekarn št. 186-1/2015 z dne 5.3.2015;
Sprotne odgovore je podal dr. Aleksander JEVŠEK, župan:
svetniku mag. Robertu CELECU:
- glede dostave Soboških novin je župan pojasnil, da se bo ustrezno ukrepalo v kolikor je prišlo do kršitve
večkrat; odgovor bo podan pisno:
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-

glede možnosti koriščenja geotermalne energije bo svetnikom ter občankam in občanom podana celovita
informacija s strani strokovnjakov na tem področju na naslednji seji mestnega sveta;
glede sistema za glasovanje je župan povedal, da se bo z minimalnimi stroški uredila povečava projekcije v
kolikor je to mogoče;

svetnici Danieli MÖREC:
- glede Ljudske univerze je župan pojasnil, da je v interesu mestne občine, da se Ljudska univerza, ki ima tako
bogato tradicijo, ohrani in tudi razvija. Zato bo mestna uprava v kratkem sklicala sestanek z vodstvom
Ljudske univerze na temo sprememb vsebin, prijav na državne razpise, saj bodo na ta način lahko lajšali ter
obogatili svoje programe. Mestna občina pa ne bo pristala v to, da se samo sprašuje po denarju, ohranijo pa
se enake vsebine ter enako število zaposlenih; o tem bo mestni svet tudi seznanjen;
- glede pasjih iztrebkov je župan poudaril, da gre tukaj za kulturo vsakega posameznika, se pa strinja s tem, da
se na ustreznih mestih postavijo tudi koši ter vrečke za pasje iztrebke ter da jih bodo na ta način sprehajalci
psov mogoče tudi pogosteje uporabljali. Dodal je še, da je potrebno na lastnike psov apelirati tako, da nosijo
vrečke za pasje iztrebke s sabo, predvsem pa je potrebno na njih vplivati s preventivo na prijazen način in
ne z represijo. Mestna uprava bo preverila, kje so primerna mesta za postavitev košev ter koliko košev bi
bilo potrebno nabaviti;
- župan je pojasnil, da bi bilo potrebno imeti glede pločnikov ter pritličnih stanovanj konkretne podatke, saj
bosta le na ta način lahko javno podjetje Komunala in Javni stanovanjski sklad podala odgovor ter sanirala
zadeve;
- glede otvoritve podhoda bo potrebno stopiti v stik z izvajalcem; občinska uprava bo točen datum preverila
ter podala odgovor naknadno;
- glede sevanja oddajnika na Mlinopekovem stolpu je župan pojasnil, da je prepričan, da so bile meritve
opravljene, natančnejši odgovor pa bo podan naknadno;
- župan se je z vodstvom Škofijske karitas že sestal, prav tako ima namen Škofijsko karitas osebno obiskati
sam. Sam je mnenja, da opravljajo plemenita dejanja, da ima njihovo delovanje (javna kuhinja) svoj pomen
in svoj značaj ter da je vsekakor potrebno to nadaljevati; prepričan je, da se bo tudi v letu 2015 našlo dovolj
sredstev za njihovo delovanje (nekaj sredstev, cca. 40.000 EUR, je že v proračunu za leto 2015, za nadaljnja
sredstva pa se bo potrebno z njimi še dogovarjati);
- glede pločnika pri trgovini Tuš bo občinska uprava stanje preverila ter pločnik ustrezno sanirala;
svetniku Andreju MEŠIČU:
- glede protihrupne ograje ob železnici je župan povedal, da meni, da je le-ta nujno potrebna, saj gre železnica
neposredno mimo stanovanjskih hiš ter da se bo to vsekakor preverilo;
svetniku mag. Marjanu GUJTU:
- župan je pojasnil, da je potrebno vprašanje glede objekta za pogrebništvo nasloviti na Komunalo; povedal je
še, da so bili načrti za objekt že izrisani, prav tako je bilo že izdano gradbeno dovoljenje;
svetniku Boštjanu BERLAKU:
- glede pobude za posredovanje gradiva za sejo v elektronski obliki je župan pojasnil, da je vesel takšne
pozitivne prakse in da je naj to pobuda tudi za ostale svetnike;
svetniku Antonu ŠKRABANU:
- glede najema različnih dvoran v krajevnih skupnosti je župan pojasnil, da stroški nastajajo krajevnim
skupnostim ter da občina preko različnih programov kulture krajevnim skupnostim pomaga pri plačevanju
stroškov; povedal je še da je potrebno preveriti, kako imajo ostale krajevne skupnosti to urejeno ter bo
odgovor podan naknadno;
- glede spremembe programa semaforja je pojasnil, da bo potrebno preveriti na Direkcijo za ceste zakaj so
režim spremenili;
svetniku Ladislavu TUŠARJU:
- glede Pomurskega vodovoda - Sistem B je župan pojasnil, da iz poročila komisije izhaja, da nepravilnosti ni
bilo; postopki pri gradnji tečejo normalno naprej; glede na to, da gre za zelo pomembno tematiko, saj je
občina ogromno sofinancirala, bodo svetniki prejeli odgovor pisno z vsemi potrebnimi pojasnili;
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-

glede mostu je župan pojasnil, da so v proračunu sredstva za dokončanje predvidena; najprej je potrebno
počakati, da se vreme stabilizira, potem se bo uredil asfalt in vse potrebno, tako, da bo varno za udeležence
v prometu;

svetnici Nives CAJNKO:
- glede otoka za umiritev prometa v Bakovcih bo mestna uprava preverila ali je vse urejeno po predpisih in
varno; prav tako se bo preverilo glede širitve optičnega kabla;
- glede Pomurskih lekarn bo odgovor podan pisno;
Na vprašanja oz. pobude, na katere odgovori niso bili podani, bodo pripravljeni pisni odgovori.
V okviru te točke je svetnik Anton ŠTIHEC pojasnil, da je pri 3. točki, pri glasovanju o Odloku o proračunu Mestne
občine Murska Sobota za leto 2015, pomotoma glasoval ZA, dejansko pa je želel glasovati PROTI.
K točki 18)
Predlogi in pobude župana
Predlogi in pobude s strani župana niso bili podani.
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, zato se je župan
svetnikom zahvalil za potrpljenje in konstruktivnost ter ob 18.25 uri sejo zaključil.
Seja je posneta na magnetofonski trak, ki se hrani v upravi Mestne občine Murska Sobota.
Murska Sobota, dne 17. marca 2015
Zapisnik sestavila:
Martina ŠOOŠ HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander JEVŠEK, l.r.

