MESTNI SVET
ZAPISNIK
25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, ki je bila:
- v četrtek, dne 6. marca 2014 – prvo zasedanje in
- v četrtek, dne 24. aprila 2014 – drugo zasedanje. Zasedanji sta potekali v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska
Sobota. Zasedanji je vodil Anton ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota.
Na prvem zasedanju dne 6. marca 2014 so bili navzoči naslednji člani in članice mestnega sveta (v
nadaljevanju svetniki):
Marija BAČIČ, Dušan BENCIK, Jožef CASAR, mag. Robert CELEC, Simona ČOPI, Tomaž DUNDEK (od 15.39 ure
dalje), mag. Marjan GUJT, mag. Nataša HORVAT, Zoran KOS, Marko MARTINUZZI, Andrej MEŠIČ, Goran
MILOŠEVIČ, Angela NOVAK, mag. Brigita PERHAVEC (od 13.15 ure dalje), Jolanda PRELEC LAINŠČAK, Jožef
RECEK, Darko RUDAŠ, dr. Mitja SLAVINEC, Cvetka ŠKAFAR, Davor ŠKORJANEC, Dezider ŠOOŠ, Suzana
VARGA, Jožica VIHER, Ludvik ZELKO in Iztok ZRINSKI.
Svojo odsotnost je opravičila: Jasmina OPEC.
Na drugem zasedanju dne 24. aprila 2014 so bili navzoči naslednji člani in članice mestnega sveta:
Marija BAČIČ, Dušan BENCIK, Jožef CASAR, mag. Robert CELEC, Simona ČOPI (od 14.11 ure dalje), mag. Marjan
GUJT, mag. Nataša HORVAT, Zoran KOS (od 13.22 ure dalje), Marko MARTINUZZI, Andrej MEŠIČ, Goran
MILOŠEVIČ, Angela NOVAK, mag. Brigita PERHAVEC (od 13.18 ure dalje), Jožef RECEK, dr. Mitja SLAVINEC,
Cvetka ŠKAFAR, Davor ŠKORJANEC, Dezider ŠOOŠ, Suzana VARGA, Jožica VIHER, Ludvik ZELKO in Iztok
ZRINSKI.
Svojo odsotnost so opravičili: Tomaž DUNDEK, Jasmina OPEC in Jolanda PRELEC LAINŠČAK, odsoten pa je bil še
Darko RUDAŠ.
Prvo zasedanje dne 6. marca 2014 se je pričelo ob 13.00 uri.
Seji so prisostvovali: Gaby FLISAR, direktorica javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota,
Bojan PETRIJAN, direktor 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, Sabina
GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve, Nada CVETKO-TÖRÖK, vodja oddelka za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe, 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 25. redni seji prisostvovalo 23 svetnikov.
Župan je ugotovil, da je na podlagi 2. odstavka 28. člena Poslovnika mestnega sveta (Uradni list RS, št. 49/10uradno prečiščeno besedilo in 110/11-obvezna razlaga) mestni svet sklepčen.
Pozneje sta se pridružila še 2 člana mestnega sveta, tako da je bilo na seji prisotnih 25 svetnikov.
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S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje mestnega sveta,
3. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II. obravnava,
4. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
5. Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014,
6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra,
7. Predstavitev širitve daljinskega ogrevanja v center mesta in Sklep o sprejemu karte za določitev območij
prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota,
8. Predlogi in pobude članov mestnega sveta in
9. Predlogi in pobude župana.
Župan je predlagal, da se dnevni red razširi z obravnavo nove 7. točke dnevnega reda: Soglasje k predlogu sklepa v
zvezi s sodnimi stroški za zaposlene v Muri d.d. v stečaju in hčerinski družbi v stečaju. Točke dnevnega reda se
preštevilčijo – sedanja 7. točka postane 8. točka itn.
Na predlog Zorana KOSA je župan ob 13.18 uri odredil 10 minutni odmor za pregled gradiva za predlagano novo
točko dnevnega reda. Mestni svet je sejo nadaljeval ob 13.28 uri. Prisotnih je bilo 24 svetnikov.
Mag. Robert CELEC je predlagal, da se dnevni red razširi z obravnavo nove 4. točke dnevnega reda: Soglasje k
programu dela za leto 2014, Finančnemu načrtu za leto 2014 in Kadrovskemu načrtu za leto 2014 in 2015 za
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo – sedanja 4.
točka postane 5. točka itn. Gradivo za obravnavo so svetniki prejeli v elektronski obliki nekaj dni pred sejo.
Župan je pojasnil, da predlagana razširitev dnevnega reda ni v skladu s Poslovnikom mestnega sveta, zato je
predlagal, da se dnevni red razširi z obravnavo nove 8. točke dnevnega reda: Soglasje k programu dela za leto 2014,
Finančnemu načrtu za leto 2014 in Kadrovskemu načrtu za leto 2014 in 2015 za Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan, pod novo 9. točko dnevnega reda pa: Soglasje k predlogu sklepa v zvezi s sodnimi stroški
za zaposlene v Muri d.d. v stečaju in hčerinski družbi v stečaju. Ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno
preštevilčijo.
Iztok ZRINSKI je predlagal, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda: Programska zasnova javnega
glasila Soboške novine. Gradivo za obravnavo je bilo svetnikom posredovano pred sejo.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Dnevni red 25. redne seje se razširi z obravnavo nove 8. točke: Soglasje k programu dela za leto 2014, Finančnemu
načrtu za leto 2014 in Kadrovskemu načrtu za leto 2014 in 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec
Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in 1 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Dnevni red 25. redne seje se razširi z obravnavo nove 9. točke: Soglasje k predlogu sklepa v zvezi s sodnimi stroški
za zaposlene v Muri d.d. v stečaju in hčerinski družbi v stečaju.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje še predlog sklepa:
Dnevni red 25. redne seje se razširi z obravnavo nove 10. točke: Programska zasnova javnega glasila Soboške
novine.
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji dnevni red 25. redne seje mestnega sveta:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje mestnega sveta,
3. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II. obravnava,
4. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
5. Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014,
6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra,
7. Predstavitev širitve daljinskega ogrevanja v center mesta in Sklep o sprejemu karte za določitev območij
prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota,
8. Soglasje k programu dela za leto 2014, Finančnemu načrtu za leto 2014 in Kadrovskemu načrtu za leto
2014 in 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan,
9. Soglasje k predlogu sklepa v zvezi s sodnimi stroški za zaposlene v Muri d.d. v stečaju in hčerinski družbi v
stečaju
10. Programska zasnova javnega glasila Soboške novine
11. Predlogi in pobude članov mestnega sveta in
12. Predlogi in pobude župana.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 24 svetnikov in nihče PROTI.
Dnevni red 25. seje mestnega sveta je bil sprejet.
K točki 2)
Potrditev zapisnika 24. redne seje mestnega sveta
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Pregled realizacije sklepov je podal Bojan PETRIJAN, direktor mestne uprave.
O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Zapisnik 24. redne seje mestnega sveta, z dne 17.02.2014 se potrdi.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in nihče PROTI.
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
K točki 3)
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Slavko DOMJAN, vodja oddelka za proračun in finance.
Stališča delovnih teles so podali predsedniki odborov:
 Odbora za proračun in finance, mag. Nataša HORVAT:
Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predlagajo, da sprejme Predlog proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2014 v drugi obravnavi v predloženi obliki in vsebini.
 Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, Jožica VIHER:
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2014 – II. obravnava, s področja oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, v
predloženi obliki in vsebini.
Stališča svetniških skupin niso bila podana.
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Razprava:
V okviru razprave je župan k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II.
obravnava podal naslednja amandmaja, ki ju je s podpisi podprlo 7 svetnikov:
- 1. AMANDMA na predlog župana:
V predlogu kadrovskega načrta za leto 2014 in 2015 se število zaposlenih za nedoločen čas poveča za 1 javnega
uslužbenca.
Javnega uslužbenca, ki je zaposlen na Mestni četrti Center Murska Sobota za nedoločen čas se prezaposli na
mestno upravo Mestne občine Murska Sobota tako, da se njegovo delovno mesto vključi v kadrovski načrt Mestne
občine Murska Sobota.
- 2. AMANDMA na predlog župana:
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se v posebnem delu proračuna
spremenijo naslednji planirani odhodki:
Planirana sredstva se povečajo:

I.

a) Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031000 – Plače in drugi
izdatki javnih uslužbencev skupno za 15.853,00 EUR. Povečanja v okviru te proračunske postavke na
posameznih pod kontih so naslednja:
-

400000 – Osnovne plače
400001 – Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 – Regres za letni dopust
400202 – Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 – Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
400400 – Sredstva za nadurno delo

12.950,00 EUR
439,00 EUR
400,00 EUR
542,00 EUR
709,00 EUR
813,00 EUR

b) Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031001 – Prispevki
delodajalca za javne uslužbence skupno za 2.387,00 EUR. Povečanja v okviru te proračunske postavke na
posameznih pod kontih so naslednja:
-

401001 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.283,00 EUR
401100 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
973,00 EUR
401101 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
103,00 EUR
401200 – Prispevek za zaposlovanje
11,00 EUR
401300 – Prispevek za starševsko varstvo
17,00 EUR

c) Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031002 – Premije za
kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev in to na pod kontu 401500 za 45,00 EUR.
Planirana sredstva se zmanjšajo:

II.

Pri proračunskem uporabniku 9000 – Mestna četrt Center na proračunski postavki 0006029000 – Delovanje ožjih
delov lokalne skupnosti za 18.285 EUR. Zmanjšanja v okviru te proračunske postavke so na naslednjih pod kontih:
-

400000 – Osnovne plače
12.950,00 EUR
400001 – Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
439,00 EUR
400100 – Regres za letni dopust
400,00 EUR
400202 – Povračilo stroškov prehrane med delom
542,00 EUR
400203 – Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
709,00 EUR
400400 – Sredstva za nadurno delo
813,00 EUR
401001 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.283,00 EUR
401100 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
973,00 EUR
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-

401101 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
103,00 EUR
401200 – Prispevek za zaposlovanje
11,00 EUR
401300 – Prispevek za starševsko varstvo
17,00 EUR
401500 – Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev
45,00 EUR

III.
V 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se na koncu prve alineje tretjega
odstavka doda besedilo:
Zaradi prezaposlitve strokovnega sodelavca mestnih četrti v mestno upravo se izjemoma v letu 2014 finančni načrti
mestnih četrti ustrezno zmanjšajo za skupno 18.285 EUR. Zmanjšanje pri posamezni mestni četrti bo tako naslednje:
 MČ Center
4.831,00 EUR
 MČ Ledava
3.289,00 EUR
 MČ Park
3.544,00 EUR
 MČ Partizan
3.380,00 EUR
 MČ Turopolje 3.241,00 EUR
V okviru razprave je Cvetka ŠKAFAR k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 –
II. obravnava podala naslednji AMANDMA (pisno posredovan amandma):
Besedilo 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II. obravnava se spremeni tako,
da se za četrtim odstavkom doda naslednje besedilo:
» Vsem javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta ˝412 transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam˝, se za
sofinanciranje delovanja v roku 3dni od veljavnosti tega odloka brezpogojno izvrši izplačilo v višini skupno najmanj
3/12 (treh dvanajstink) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela proračuna, upoštevajoč
morebitna že izvršena izplačila za sofinanciranje delovanja v letu 2014 pred veljavnostjo tega odloka. V nadaljevanju
leta 2014 se z mesecem aprilom za sofinanciranje delovanja javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta ˝412
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam˝, do 10. dne v tekočem mesecu brezpogojno mesečno izvrši
izplačilo v višini najmanj 1/12 (ene dvanajstinke) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela
proračuna.˝
V nadaljevanju razprave je mestni svetnik Zoran KOS k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2014 – II. obravnava skupaj s 13 sopodpisniki predlagal naslednji sklep: Sklep o prenosu obratovalne
podpore iz naslova proizvedene električne energije s soproizvodnjo koristne toplote z visokim izkoristkom (SPTE):
1.člen: Mestna občina Murska Sobota mora kot lastnik kogeneracije in dosedanji prejemnik obratovalne podpore iz
naslova obratovanja kogeneracije, najkasneje v 7 dneh od sprejema tega sklepa na Agencijo za energijo RS
posredovati pisno vlogo za prenos obratovalne podpore na javno podjetje Komunala d.o.o., ki je upravljavec
kogeneracije in proizvajalec električne energije.
Komunala d.o.o. mora prejeto obratovalno podporo iz naslova proizvedene električne energije, zmanjšano za znesek
financiranja kogeneracije, v celoti upoštevati pri oblikovanju cen toplotne energije za stanovanjski odjem.
2.člen: Sklep velja z dnem sprejetja.
Dodatno obrazložitev glede vložitve sklepa na predlog Zorana KOSA je podal Slavko DOMJAN, vodja oddelka za
proračun in finance. Razpravljala sta Marko MARTINUZZI in župan Anton ŠTIHEC.
Replicirala sta Zoran KOS in Marko MARTINUZZI, dodatno obrazložitev sta podala Bojan PETRIJAN, direktor
mestne uprave in Anton ŠTIHEC, župan. Ponovno je repliciral Marko MARTINUZZI.
V nadaljevanju razprave so sodelovali še: Jožef CASAR, mag. Robert CELEC, Marjan GUJT, Andrej MEŠIČ, Goran
MILOŠEVIČ, Darko RUDAŠ, Cvetka ŠKAFAR, Suzana VARGA in župan Anton ŠTIHEC. Replicirali so: mag. Robert
CELEC, Zoran KOS, Marko MARTINUZZI in župan Anton ŠTIHEC.
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Župan je dal na glasovanje vse vložene amandmaje:
1. AMANDMA - na predlog župana:
V predlogu kadrovskega načrta za leto 2014 in 2015 se število zaposlenih za nedoločen čas poveča za 1 javnega
uslužbenca.
Javnega uslužbenca, ki je zaposlen na Mestni četrti Center Murska Sobota za nedoločen čas se prezaposli na
mestno upravo Mestne občine Murska Sobota tako, da se njegovo delovno mesto vključi v kadrovski načrt Mestne
občine Murska Sobota.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 24 svetnikov in nihče PROTI.
Amandma je bil soglasno sprejet.
2. AMANDMA - na predlog župana:
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se v posebnem delu proračuna
spremenijo naslednji planirani odhodki:
Planirana sredstva se povečajo:

I.

d) Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031000 – Plače in drugi
izdatki javnih uslužbencev skupno za 15.853,00 EUR. Povečanja v okviru te proračunske postavke na
posameznih pod kontih so naslednja:
-

400000 – Osnovne plače
400001 – Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 – Regres za letni dopust
400202 – Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 – Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
400400 – Sredstva za nadurno delo

12.950,00 EUR
439,00 EUR
400,00 EUR
542,00 EUR
709,00 EUR
813,00 EUR

e) Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031001 – Prispevki
delodajalca za javne uslužbence skupno za 2.387,00 EUR. Povečanja v okviru te proračunske postavke na
posameznih pod kontih so naslednja:
-

401001 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.283,00 EUR
401100 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
973,00 EUR
401101 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
103,00 EUR
401200 – Prispevek za zaposlovanje
11,00 EUR
401300 – Prispevek za starševsko varstvo
17,00 EUR

f)

Pri proračunskem uporabniku 4000 - Občinska uprava na proračunski postavki 06031002 – Premije za
kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev in to na pod kontu 401500 za 45,00 EUR.

Planirana sredstva se zmanjšajo:

II.

Pri proračunskem uporabniku 9000 – Mestna četrt Center na proračunski postavki 0006029000 – Delovanje ožjih
delov lokalne skupnosti za 18.285 EUR. Zmanjšanja v okviru te proračunske postavke so na naslednjih pod kontih:
-

400000 – Osnovne plače
12.950,00 EUR
400001 – Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
439,00 EUR
400100 – Regres za letni dopust
400,00 EUR
400202 – Povračilo stroškov prehrane med delom
542,00 EUR
400203 – Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
709,00 EUR
400400 – Sredstva za nadurno delo
813,00 EUR
401001 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.283,00 EUR
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-

401100 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
973,00 EUR
401101 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
103,00 EUR
401200 – Prispevek za zaposlovanje
11,00 EUR
401300 – Prispevek za starševsko varstvo
17,00 EUR
401500 – Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev
45,00 EUR

III.
V 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se na koncu prve alineje tretjega
odstavka doda besedilo:
Zaradi prezaposlitve strokovnega sodelavca mestnih četrti v mestno upravo se izjemoma v letu 2014 finančni načrti
mestnih četrti ustrezno zmanjšajo za skupno 18.285 EUR. Zmanjšanje pri posamezni mestni četrti bo tako naslednje:
 MČ Center
4.831,00 EUR
 MČ Ledava
3.289,00 EUR
 MČ Park
3.544,00 EUR
 MČ Partizan
3.380,00 EUR
 MČ Turopolje 3.241,00 EUR
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 24 svetnikov in nihče PROTI.
Amandma je bil soglasno sprejet.
3. AMANDMA - na predlog Cvetke ŠKAFAR:
Besedilo 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – II. obravnava se spremeni tako,
da se za četrtim odstavkom doda naslednje besedilo:
» Vsem javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta ˝412 transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam˝, se za
sofinanciranje delovanja v roku 3 dni od veljavnosti tega odloka brezpogojno izvrši izplačilo v višini skupno najmanj
3/12 (treh dvanajstink) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela proračuna, upoštevajoč
morebitna že izvršena izplačila za sofinanciranje delovanja v letu 2014 pred veljavnostjo tega odloka. V nadaljevanju
leta 2014 se z mesecem aprilom za sofinanciranje delovanja javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta ˝412
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam˝, do 10. dne v tekočem mesecu brezpogojno mesečno izvrši
izplačilo v višini najmanj 1/12 (ene dvanajstinke) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela
proračuna.˝
Župan je pripomnil, da se ta amandma nanaša samo na javni zavod RIS Dvorec Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 14 svetnikov in 7 PROTI.
Amandma je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje še predloge sklepov:
1.Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 – druga obravnava se sprejme,
skupaj z vsemi sestavnimi deli, in sicer:
- odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
- 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 kontih,
- obrazložitve posebnega dela proračuna,
- načrte razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2014 – 2017 z obrazložitvami,
- letni načrt prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 in
- program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2014,
ter sprejetimi amandmaji.
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Mestni svet daje soglasje k finančnemu načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za
leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 23 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
2. Sklep o prenosu obratovalne podpore iz naslova proizvedene električne energije s soproizvodnjo koristne
toplote z visokim izkoristkom (SPTE):
1.člen: Mestna občina Murska Sobota mora kot lastnik kogeneracije in dosedanji prejemnik obratovalne podpore iz
naslova obratovanja kogeneracije, najkasneje v 7 dneh od sprejema tega sklepa na Agencijo za energijo RS
posredovati pisno vlogo za prenos obratovalne podpore na javno podjetje Komunala d.o.o., ki je upravljavec
kogeneracije in proizvajalec električne energije.
Komunala d.o.o. mora prejeto obratovalno podporo iz naslova proizvedene električne energije, zmanjšano za znesek
financiranja kogeneracije, v celoti upoštevati pri oblikovanju cen toplotne energije za stanovanjski odjem.
2.člen: Sklep velja z dnem sprejetja.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 19 svetnikov in 4 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Ob 15.12 uri je župan v skladu z drugim odstavkom 35. člena Poslovnika mestnega sveta odredil 15 minutni odmor.
Mestni svet je sejo nadaljeval ob 15.35 uri, prisotnih je bilo 23 svetnikov.
K točki 4)
Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
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 podala predsednica odbora,
Jožica VIHER.
Stališč svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal je Zoran KOS. Obrazložitev je podal Drago RUŽIČ, iz oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe.
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 2014.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, ZA je glasovalo 22 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 5)
Spremembe in dopolnitve letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Štefan CIGAN, vodja oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Stališč svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal je Zoran KOS.
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet sprejme Spremembe in dopolnitve letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov, ZA je glasovalo 24 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 6)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podal Drago RUŽIČ, iz oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Stališč svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal ni nihče.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov, ZA je glasovalo 25 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 7)
Predstavitev širitve daljinskega ogrevanja v center mesta in Sklep o sprejemu karte za določitev območij
prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, spremembe gradiva pa pred sejo mestnega sveta.
Uvodno obrazložitev je podal Bojan PETRIJAN, direktor mestne uprave, dodatno obrazložitev pa je podala Nada
CVETKO TÖRÖK, vodja oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala predsednica odbora,
Jožica VIHER.
Stališča svetniških skupin so podali:
- Iztok ZRINSKI, svetniška skupina LDS in
- Andrej MEŠIČ, svetniška skupina SDS.
V razpravi so sodelovali: mag. Robert CELEC, Tomaž DUNDEK, mag. Marjan GUJT, Zoran KOS, Goran
MILOŠEVIČ, mag. Brigita PERHAVEC, dr. Mitja SLAVINEC in Suzana VARGA. Replicirala sta Marko MARTINUZZI
in dr. Mitja SLAVINEC.
Odgovore in dodatna pojasnila so podali Bojan PETRIJAN, direktor mestne uprave, Klaudija ŠADL JUG, vodja Urada
župana, Nada CVETKO TÖRÖK, vodja oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe in
župan Anton ŠTIHEC.
Župan je svetniku dr. Mitju SLAVINCU izrekel prvi opomin zaradi motenja predsedujočega pri vodenju seje.
V nadaljevanju razprave sta sodelovala še Goran MILOŠEVIČ in Bojan PETRIJAN, direktor mestne uprave.
Župan je na proceduralni predlog svetnika dr. Mitja SLAVINCA ob 17.29 uri odredil 10 minutni odmor. Mestni svet je
sejo nadaljeval ob 17.39 uri. V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 20 svetnikov.
Ker se ni nihče več prijavil k razpravi, je župan razpravo zaključil.
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Obrazložitev glasu je podal dr. Mitja SLAVINEC. Povedal je, da bo sam glasoval proti predlaganemu sklepu, hkrati
pa je predlagal spremembo predloga sklepa na način, da se karta za določitev območij prednostnih načinov
ogrevanja Mestne občine Murska Sobota korigira na način, da se izloči območje novega toplotnega omrežja faza 2
(zeleno) in faza 3 (vijolično). Pojasnilo je podal župan Anton ŠTIHEC.
Mag. Robert CELEC je podal proceduralni predlog. Predlagal je, da se glasuje o tem, da je predsedujoči s tem, da ni
omogočil razprave in podaje sklepov kršil poslovnik, zato je predlagal, da se omogoči razprava. Župan je ponovno
podal pojasnilo na podlagi 33. člena poslovnika.
Obrazložitev glasu sta podala Tomaž DUNDEK in Goran MILOŠEVIČ.
V skladu z 2. odst. 33. člena Poslovnika je župan dal na glasovanje proceduralni predlog sklepa, ki ga je
predlagal mag. Robert CELEC.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 14 svetnikov, 9 jih je glasovalo PROTI.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju so razpravljali: mag. Robert CELEC, Goran MILOŠEVIČ in dr. Mitja SLAVINEC.
Goran MILOŠEVIČ je v razpravi predlagal dopolnitev Sklepa o sprejemu karte za določitev območij prednostnih
načinov ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota tako, da se v 2. členu črta tretja alineja, prvotno črtana
četrta alineja se ne črta, ampak se dopolni tako, da je poleg vgradnje toplotnih črpalk možna tudi vgradnja kurilnih
naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso.
Župan je na ponovni proceduralni predlog dr. Mitja SLAVINCA ob 17.56 uri odredil 10 minutni odmor. Mestni svet je
sejo nadaljeval ob 18.07 uri. V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 22 svetnikov.
V nadaljevanju sta razpravljala Goran MILOŠEVIČ in dr. Mitja SLAVINEC. Oba sta predložila korigirana predloga
sklepov v pisni obliki, obrazložitev glasu pa je podal Tomaž DUNDEK.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje vse predloge sklepov:
1. SKLEP o sprejemu karte za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine
Murska Sobota:
1. člen: S tem sklepom se sprejme karta za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne
občine Murska Sobota.
2. člen: Karta območij prednostnih načinov ogrevanja v Mestni občini Murska Sobota vsebuje :
- podatke o meji območja največje obremenjenosti z delci PM (10), ki je enaka območju Mestne občine
Murska Sobota,
- podatke o meji območja, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje in vgradnja
toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode, na parcelo natančno in
- podatke o meji območja, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina in
vgradnja toplotnih črpalk, na parcelo natančno,
- podatke o območju za daljinsko omrežje na lesno biomaso in vgradnja toplotnih črpalk za pripravo
sanitarne tople vode, na parcelo natančno.
3. člen: Karta območij iz 2. člena tega sklepa, se uporablja za namen dodeljevanja subvencij države za spodbujanje
učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih in
se posreduje Eko skladu, j.s. in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
4. člen: Ta sklep začne veljati in se uporabljati z dnem sprejetja na mestnem svetu.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov in 10 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
2. Predlog sklepa – na predlog dr. Mitje SLAVINCA
Sklep o sprejemu karte za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine Murska
Sobota se sprejme v predlagani obliki s spremembo, da se izloči območje novega toplovoda omrežja faza 2 (zeleno)
in faza 3 (vijolično).
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 13 svetnikov in 10 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
3. Predlog sklepa – na predlog Gorana MILOŠEVIČA
Dopolnitev Sklepa o sprejemu karte za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja na območju Mestne občine
Murska Sobota: - v 2. členu se črta tretja alineja,
- prvotno črtana četrta alineja se ne črta, ampak se dopolni tako, da je poleg vgradnje toplotnih črpalk možna
tudi vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 11 svetnikov in 11 PROTI.
Sklep NI bil sprejet.
K točki 8)
Soglasje k programu dela za leto 2014, Finančnemu načrtu za leto 2014 in Kadrovskemu načrtu za leto 2014
in 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Gradivo so svetniki s strani predlagatelja, mag. Roberta CELECA, direktorja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan
prejeli pred 25. redno sejo.
Obrazložitev je podal predlagatelj, mag. Robert CELEC, direktor javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan.
Razpravljala sta mag. Robert CELEC in župan Anton ŠTIHEC.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k Programu dela za leto 2014, Finančnemu načrtu za leto
2014 in Kadrovskemu načrtu za leto 2014 in 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, ZA je glasovalo 15 svetnikov in 7 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 9)
Soglasje k predlogu sklepa v zvezi s sodnimi stroški za zaposlene v Muri d.d. v stečaju in hčerinski družbi v
stečaju
Gradivo so svetniki prejeli na sami seji.
Obrazložitev je podal predlagatelj, župan Anton ŠTIHEC.
Razpravljala sta Marko MARTINUZZI in župan Anton ŠTIHEC.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet daje soglasje k predlogu sklepa, naslovljenega na upniški odbor, v zvezi s stečajem Mure d.d.: Upniški
odbor soglaša, da se nastale finančne sodne obveznosti (stroški najetega odvetnika Mure d.d. in drugi stroški
sodišča) iz naslova tožb bivših zaposlenih v Muri d.d. in hčerinskih družbah, plačajo iz stečajen mase in se s tem
odpovedujejo svojemu sorazmernemu deležu poplačila iz stečajne mase v ustrezni višini.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov in nihče PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Tomaž DUNDEK je podal proceduralni predlog, da se seja prekine, saj traja že več kot 6 ur.
K točki 10)
Programska zasnova javnega glasila Soboške novine
Gradivo so svetniki s strani predsednika izdajateljskega odbora javnega glasila Soboške novine, Iztoka ZRINSKEGA,
prejeli pred 25. redno sejo.
Obrazložitev je podal Iztok ZRINSKI, predsednik izdajateljskega odbora javnega glasila Soboške novine.
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Razpravljali so: Tomaž DUNDEK, Andrej MEŠIČ, Goran MILOŠEVIČ, Iztok ZRINSKI in župan Anton ŠTIHEC.
Dodatne odgovore je podal Tadej BUZETI, odgovorni urednik javnega glasila Soboške novine. Repliko je podal
Tomaž DUNDEK.
V skladu s prvim odstavkom 35. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je župan ob 19.15 uri prekinil sejo.
Seja se bo nadaljevala pred naslednjo sejo mestnega sveta, ki bo predvidoma dne 17. aprila 2014 ob 13.00
uri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. zasedanje 25. seje mestnega sveta je bilo v četrtek, dne 24. aprila 2014.
Zasedanje se je pričelo ob 13.10 uri. Navzočih je bilo 19 svetnikov.
Pozneje so se seje udeležili še 3 svetniki, tako, da je seji prisostvovalo 22 svetnikov.
Seji so prisostvovali: Bojan PETRIJAN, direktor 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, Sabina GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve, Nada CVETKO-TÖRÖK, vodja oddelka za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Slava MERKLIN, Angelca DOKL MIR, Nataša
KERČMAR in Martina ŠOOŠ HORVAT iz mestne uprave ter novinarji.
Zasedanje je vodil župan Anton ŠTIHEC.
Seja mestnega sveta se je nadaljevala z obravnavo 10. točke sprejetega dnevnega reda 25. seje Mestnega
sveta Mestne občine Murska Sobota z dne 6. marca 2014.
V nadaljevanju razprave je podala obrazložitev glasu Suzana VARGA, ki je povedala, da bo glasovala proti.
Odgovore je podal predsednik izdajateljskega odbora Iztok ZRINSKI.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na predlog Izdajateljskega odbora sprejme programsko zasnovo javnega
glasila Soboške novine v predlagani obliki.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 13 svetnikov in 6 PROTI.
Sklep je bil sprejet.
K točki 11)
Predlogi in pobude članov mestnega sveta
Na seji so bila postavljena naslednja vprašanja oz. dane pobude:
Cvetka ŠKAFAR:
- V imenu prebivalcev Ulice Staneta Rozmana je podala pobudo, da naj se zaradi varnosti uredi križišče med
Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana – v neposredni bližini je namreč Dnevni center za starejše in
oskrbovana stanovanja. Gregorčičeva ulica je prednostna in nihče od voznikov osebnih vozil ne upošteva
omejitev hitrosti, zato bi bilo potrebno namestiti hitrostne ovire – »ležeče policaje« ali kaj podobnega, saj gre
za zagotovitev varnega prometa vseh udeležencev v cestnem prometu.
- Postavila je vprašanje, kdaj bodo urejene varne poti in opremljene lokacije s taktilnimi oznakami za boljšo
orientiranost slepih in slabovidnih oseb. Gre za majhna sredstva, ki bi znatno dvignila sprehajalno kulturo in
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kakovost bivanja v našem mestu. Nenazadnje je naša mestna občina »Občina po meri invalidov«, kar nas
še dodatno zavezuje k odgovornemu delovanju.
S strani stanovalcev Lendavske ulice 17c do 25b je bila opozorjena, da jih motijo kupi smeti pri ekološkem
otoku, ki že dlje časa kazijo podobo njihove okolice – to problematiko je že iznesla na eni izmed prejšnjih sej
mestnega sveta, vendar se ni še nič uredilo.
V imeni občanov je podala pobudo, da naj se v Soboškem mestnem parku uredijo priročne mizice s klopmi
in pisalne lesene table ob že obstoječih klopeh, kjer bi lahko otroci, invalidi, družine, najstniki, mladi, pa tudi
odrasli preživljali svoj prosti čas – ustvarjali, risali, pisali pisma, pesmi, zgodbe, knjige, reševali križanke,
igrali družabne igre ipd.
Postavila je vprašanje, v kakšni fazi reševanja je projekt urejanja zdravilnih točk v Fazaneriji?
Na tradicionalni proslavi Mednarodni dan žena, ki so ga dne 8. marca organizirale MČ Murska Sobota so se
nanjo obrnile starejše občanke z naslednjimi vprašanji:
kdaj se bodo sanirali propadajoči objekti na levi in desni strani Ulice Arhitekta Novaka – gre namreč za že
dalj časa prazno trgovino, ki je v zelo slabem stanju in za nekdanje skladišče Potrošnika?
kako je poskrbljeno za prostovoljce in mlade na vseh področjih delovanja?
Podala je pobudo, da naj se čim prej začne z javno akcijo zbiranja rabljenih osebnih računalnikov. Mnogi
občani namreč zamenjajo starejše osebne računalnike, ki še brezhibno delujejo, z novejšimi. Starejši
računalniki skoraj nimajo posebne finančne vrednosti, so pa uporabni za vstop v računalniško pismenost in
omogočajo dostop do svetovnega spleta. V naši mestni občini je namreč mnogo družin z otroci, ki si zaradi
socialnih razmer ne zmorejo zagotoviti računalnika. Prav tem družinam bi tako solidarnostno zbrane
računalnike po znanih seznamih socialnih služb brezplačno razdelili zainteresiranim družinam. Za izvedbo
navedene akcije solidarnostnega zbiranja rabljenih računalnikov mestna občina ne bi potrebovala posebnih
finančnih sredstev.
Ponovno je bila s strani občanov opozorjena na zaraščeno zelenico preko trgovine Lidl ob mostu, v
neposredni bližini je trgovina z glasbili (Lendavska ulica 68). Ponovno je postavila vprašanje, ali je bilo v
zvezi s tem že kaj urejeno in ali je bil lastnik o tem obveščen.

Marjan GUJT:
- Izpostavil je, da se topla voda še vedno izliva v Ledavo, kljub temu, da je bila zgrajena reinjekcijska vrtina z
namenom, da se bo topla voda preko nje odvajala nazaj pod zemljo.
Andrej MEŠIČ:
- Postavil je vprašanje, kakšni so časovni okviri izvedbe protihrupne ograje ob železniški progi (ob Partizanski
ulici, Ulici Arhitekta Novaka in Ulici ob progi) in ali so kakšni časovni zamiki.
Suzana VARGA:
- Krajani Bakovcev so se nanjo obrnili s pobudo o poglobitvi potoka Mokoš. Krajani želijo, da se potok poglobi
za en meter, kar bi po njihovem mnenju omogočilo, da bi bila ob večjem deževju in poplavah pretočnost dovolj
velika, da se voda ne bi razlivala iz struge in poplavljala vasi, ampak bi normalno odtekala po strugi. Prav tako
pa bi v bolj sušnem obdobju v potoku tekla voda. Predlagala je, da naj pristojne službe na Mestni občini
Murska Sobota to možnost proučijo.
- Krajani Kroga so se nanjo obrnili z vprašanjem v zvezi z dotrajanim lesenim mostom na rokavu reke Mure,
preko katerega vodi cesta do Broda na Muri – izgradnja mostu se načrtuje v letu 2015, v kar pa vaščani
dvomijo. Menijo, da bi se stari leseni most lahko renoviral z nekajkrat manjšim zneskom (dotrajana lesena
konstrukcija mostu bi se lahko zamenjala z novo leseno konstrukcijo enakih dimenzij, tako bi bil prenovljen
most statično dovolj trden za prevoz vozil).
Zoran KOS:
- Postavil je vprašanje, kako daleč je ureditev ambulante »pro-bono«. Poudaril je, da je prav, da se tudi v naši
mestni občini poskrbi za tiste, ki si težko privoščijo zdravstveno zavarovanje, zato predlaga, da se to čim
prej uredi.
- Stanovalci Finžgarjevega naselja so ga opozorili, da so bile v naselju nekatere rastline (Forzicije) preveč
porezane in to ravno v času cvetenja, ko so rože najlepše.
- Opozoril je na polomljene klopi v mestnem parku. Zanimalo ga je, kdaj in kako bodo mestni redarji in policija
dogajanje v paku malo bolj spremljali – predlagal je, da bi se lahko te nepridiprave z družbeno koristnim
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delom vzpodbudilo, da bi sami nazaj postavili klopi, ki so jih polomili. Meni, da se le na takšen način lahko
naučimo, da je treba lepo urejeni park spoštovati.
Prebivalci naselja Černelavci so se nanj obrnili z vprašanjem, kdaj bodo dobili optično širokopasovno
omrežje.
Podal je pohvalo glede prenosa subvencije za Kogeneracijo na javno podjetje Komunala.
V imenu stanovalcev Lendavske ulice 13, 15, 17 in 23 je postavil vprašanje, kdaj se bo uredilo parkirišče pri
stanovanjskih blokih ter kdaj se bo varnostno uredilo parkiranje pred trgovino. Ker je trgovina odprta tudi v
večernih urah, nekateri stanovalci tam nimajo možnosti parkirati svojih vozil.
Zanimalo ga je kakšna bo fontana v centru mesta na Slovenski ulici.
Postavil je vprašanje, kdaj bo v mestu urejena izposoja koles in kdaj bodo v ta namen v mestu lepo in varno
urejene kolesarske steze.

Iztok ZRINSKI:
- Župana je zaprosil za celovito informacijo o poteku in problemih glede sprejema Odloka o prostorskem
načrtu za Mestno občino Murska Sobota.
- Podal je vprašanje, kakšne so težave glede izvajanja Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Murska Sobota (v zvezi z omejitvijo prometa tovornih vozil, ki presegajo 3,5 tone v ožjem mestnem
središču);
Zaprosil je, da se mestnim svetnikom posreduje dopis Direkcije Republike Slovenije za ceste glede izdaje
soglasja za postavitev prometne signalizacije na državnih cestah na območju mesta Murska Sobota.
Marko MARTINUZZI:
- Podal je pobudo glede ureditve športnega igrišča v Jakobovem naselju. V naselju je namreč zelo velik
interes, da se igrišče uredi, saj imajo v naselju klub malega nogometa Bangladeš z več kot 100 člani.
Pobudniki so pripravljeni vložiti tudi svoje lastno delo. Sam pa meni, da strošek ne bi bil tako velik, zato je
predlagal, da se sredstva vključijo v proračun in da se investicija izvede.
- Podal je pobudo, da bi bilo v parku pred knjižnico zaradi varnosti v večernih urah smiselno postaviti
svetlobno telo.
Ludvik ZELKO:
- Pred kratkim je bil v državnem zboru sprejet Nacionalni program športa za 10-letno obdobje. Podal je
pobudo, da naj v mestni občini strokovna komisija pripravi Strategijo razvoja športa v Mestni občini Murska
Sobota za 5-letno obdobje, torej dokument, kjer naj se jasno opredelijo cilji in naloge, ki naj se povežejo s
cilji in nalogami iz nacionalnega programa športa, najdejo pa naj se pravilna izhodišča in načini financiranja
za miselne, tehnične in borilne športe.
Davor ŠKORJANEC:
- Tudi sam je podal pobudo za ureditev športnega igrišča v Jakobovem naselju.
- V imenu sprehajalcev je postavil vprašanje, kdaj se bodo popravile poškodovane table za razgibavanje v
Fazaneriji.
Jožica VIHER:
- V imenu krajanov naselja Černelavci je podala pohvalo občinski upravi glede ureditve javnega smetišča pri
naselju Pušča. Zanima pa jih ali bo smetišče ostalo v takšnem obsegu.
- V prvih pomladanskih deževnih dneh se je ponovno pojavila problematika poplavljanja meteornih voda v
zaledju naselja Černelavci. Ker je bilo v lanskem letu na tem območju veliko poplavljenih območij in zalitih
kleti, je postavila vprašanje ali so bili glede tega kakšni ukrepi dejansko že izvršeni.
- Izpostavila je problematiko nevarnega prometa na Dolgi ulici v Černelavcih, ki je neustrezno prometno
urejena in nevarna za vse udeležence v prometu. Ker je tam veliko majhnih otrok in zavod Želva, krajani
prosijo, da se uredi varen promet.
- Prav tako je izpostavila, da je v Černelavcih neurejen promet tudi na Slovenski ulici. Prometna površina ne
dopušča dvosmernega prometa, enosmerni promet, kot je bilo prvotno predvideno, pa ni urejen. Zato krajani
predlagajo, da ustrezne službe mestne uprave izvedejo ustrezne ukrepe za ureditev tamkajšnjega
prometnega režima.
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Angela NOVAK:
- Izpostavila je problematiko varnosti na Gregorčičevi ulici, saj je tam veliko majhnih otrok, ki prihajajo v
tamkajšnji bližnji vrtec in šolo, zato je ponovno predlagala, naj se problematika uredi.
- Podala je pobudo, da se v mestnem parku namestijo majhne mizice za majhne otroke, ki tam preživljajo
prosti čas.
- Izpostavila je, da je v mestnem parku uničeno drevje brez odgovornosti tistih, ki ga uničujejo.
- Postavila je vprašanje, ali se bo z ureditvijo mestnega jedra preselila tudi mestna tržnica (tekstilni del), saj
meni, da je za obiskovalce in za turizem moteča.
Mag. Robert CELEC:
- Zanimalo ga je, kako je z realizacijo projekta ureditev tržnice s sončno elektrarno.
- Postavil je vprašanje, ali bi se lahko prenova mestnega kopališča vključila v Rebalans proračuna, saj je bila
ta predvidena že v prvi obravnavi proračuna za leto 2014. Sam meni, da bi se lahko mestno kopališče
prenovilo tudi po kopalni sezoni.
- Podal je predlog, da bi bilo smiselno prehod za pešce na Slovenski ulici pri nekdanji Ekonomski šoli preseliti
bližje Evangeličanski cerkvi, saj pred cerkvijo veliko ljudi prečka cesto in s tem krši cestnoprometne
predpise.
- Podal je pobudo oziroma zahtevo županu, da poda odgovor glede Poročila nadzornega odbora o
opravljenem nadzornem pregledu proračunskih postavk 18035005 Evropska prestolnica kulture in
18035012 Kipi in spominske plošče za leto 2012.
Dezider ŠOOŠ:
- V imenu krajanov KS Veščica je podal pobudo, da naj se poskuša KS Veščici pomagati v smislu, da se
nekako uredi postopek, ki so ga sprožili s podpisom peticije za odpravo smradu zaradi nadgradnje
prašičerejske farme. Kljub temu, da pristojne inšpekcijske službe pomanjkljivosti niso našle, je lastnik
obljubil, da bo v mesecu marcu 2014 laguno, kjer se smrad kopiči nadgradil, prav tako bo nadgradil
ventilatorje, ki smrad odpravljajo. Ker meni, da to ni bilo urejeno in ker se nanj obračajo vaščani, je ponovno
zaprosil, da se zadeva uredi.
Jožef RECEK:
- Izpostavil je problematiko zbiranja meteornih voda v naselju Černelavci. Sam meni, da je to povzročila
izgradnja kolesarske steze ob regionalni cesti in napačna odvodnja. Zato je podal pobudo, da se projekt
kolesarske steze ponovno prouči in da se problematika poskuša rešiti, vendar pa je za rešitev te
problematike v proračunu predvidenih premalo finančnih sredstev.
Odgovore so podali:
Anton ŠTIHEC, župan:
- Ureditev križišča med Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana: zadeva je že v reševanju.
Del Gregorčičeve ulice, ki se stika s Cankarjevo ulico bo z ureditvijo podvoza urejen z novim krožiščem, križišče med
stavbo Policije in »Žuto kučo« se bo spremenilo v krožišče, del Gregorčičeve ulice, ki se stika z Ulico Staneta
Rozmana, pa se bo v najslabšem primeru spremenilo v semaforizirano križišče. Potreben je torej celovit projekt, ki bo
vključeval posamezne dele križišč v krožišča in celotno rekonstrukcijo Gregorčičeve ulice, za kar pa mora biti v
proračunu predviden višji znesek sredstev – zato se sedaj zadeva rešuje postopno po delih tam, kjer lahko dobimo
soinvestitorje (npr. država). S postavitvijo hitrostnih ovir v posameznih delih, kjer zadeva ni celostno rešena, pa se
lahko povzroči samo še več težav.
- Ureditev varnih poti za slepe in slabovidne: v središču mesta bodo v sklopu projekta Urejanje mestnega središča
urejene tudi varne poti za slepe in slabovidne, da bodo lahko le ti varno prečkali cesto, v kolikor bomo uspešni pri
razpisu in v kolikor bo potrjen rebalans proračuna.
- Odstranjevanje smeti pri Ekološkem otoku: za odstranjevanje smeti skrbi družba Saubermacher Komunala. V
kolikor otoki niso ustrezno urejeni, bo vsekakor potrebno urgirati.
- Želja, da se ob klopeh v parku postavijo priročne mizice: klopi v parku je mnogo, pred kratkim so bile prenovljene,
glede mizic pa bi bilo potrebno pregledati, kje je smiselno takšne mizice postaviti (ob gradu so v sklopu Mikk-a mize
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in stoli že postavljene, prav tako bi lahko naredili mizice iz starih podrtih dreves) – župan meni, da je to ideja na
mestu.
- Zdravilne točke v Fazaneriji: projekt ni bil vključen v proračun za letošnje leto, realizirali bi ga lahko le, v kolikor bi
pridobili v ta namen kakšna evropska sredstva.
- Saniranje propadajočih objektov na Ulici Arhitekta Novaka: župan je obrazložil, da so vsi ti objekti v privatni lasti.
Lastnik vogalnega objekta Slovenska ulica – Ulica Arhitekta Novaka je bil s strani mestne občine že večkrat pozvan,
da naj objekt uredi. Enako velja tudi za prostore, ki so sedaj v lasti družbe Mercator. Mestna občina je lastnika prav
tako že pozvala, da jih preuredi, saj je stavba na dvoriščni strani v katastrofalnem stanju, določene stvari so potem
uredili (saj so bila ob fasadi zlomljena stekla, ki lahko predstavljajo nevarnost za mimoidoče po pločniku), niso pa
uredili še vsega. Mestna občina bo lastnika še naprej opominjala in pozivala k ureditvi prostorov.
- Prostovoljci: evidenca prostovoljcev se vodi v Hiši sadeži družbe, ki organizira tudi različne akcije za vključevanje
prostovoljcev (starejših in mlajših) v različne aktivnosti. Mestna občina prostovoljstvo podpira.
- Akcija zbiranje starejših osebnih računalnikov: Takšnih podobnih akcij je bilo že veliko (npr. preko Mikk-a, ki prireja
ob sobotah »bolšji sejem«). Mestna uprava lahko različnim institucijam, ki se bodo za izvedbo takšne akcije odločile,
pomaga, saj jih tudi podpira.
- Reinjekcijska vrtina: vrtina je že izvedena. Projekt pa je zastavljen tako, da se 5 let vrtina ne more koristiti, vendar
pa se bo mestna uprava poskušala dogovoriti z državo in pristojnim ministrstvom, da bi se odpadna voda v
reinjekcijsko vrtino poskusno odvajala že pred potekom 5 let. Pred kratkim je bila otvoritev »Visitor centra«, v
prihodnosti pa se načrtuje, da bi se voda, ki sedaj teče v Ledavo poskušala čim bolj ohladiti in tako ogrevati
rastlinjake. V načrtu je tudi, da se ponovno usposobi območje nekdanje Vrtnarije, kjer je najprej potreben dogovor
med več lastniki, s tem bi mnogo ljudi lahko dobilo dodatno zaposlitev, toplo vodo pa bi lahko izkoriščali za
dejavnosti Vrtnarije.
- Postavitev protihrupnih pregrad ob železniški progi: župan je bil seznanjen z informacijo, da bi morale biti do konca
leta izvedene protihrupne pregrade skozi celotno mesto, nosilci so pa večinoma že postavljeni. V sklopu projekta
rekonstrukcije železniške proge se bo izvedla tudi izgradnja novega perona, obstoječi in nov peron se bosta pokrila z
nadstreškom, izvedlo se bo tudi dvigalo, ki bo povezovalo že obstoječi podhod z obema peronoma, obnovljen bo
objekt, kjer je postajališče in zgrajen bo nov objekt, ki bo elektrificirano železniško progo energijsko oskrboval.
Projekt se bo v letošnjem letu začel fizično izvajati.
- Možnost poglobitve potoka Mokoš v Bakovci: V letošnjem in lanskem letu so bil res določene težave, saj je po
potoku priteklo veliko vode, zato se v določenih odsekih zadeve že urejajo (npr. odstranjujejo se debla iz vode…). V
letošnjem letu v proračunu predvidenih sredstev za poglobitev potoka Mokoš ni, je pa zadeva zamišljena tako, da bi
bilo potrebno cel potok preurediti z barierami, lahko pa se potok tudi poglobi z namenom, da se na območju naselja
Bakovci voda v potoku zadrži.
- Prenova lesenega mostu na reki Muri: najprej bo potrebno preveriti ali se lahko most obnovi z manjšimi sredstvi,
tako, da bo prehod čez most še vedno varen in ali se lahko s kakšno prerazporeditvijo sredstev obnovi most še v
letošnjem letu.
- »Pro-bono ambulanta«: predviden je center za pomoč občanom, ki ga bo izvedel Karitas, v sklopu katerega bo
delilnica hrane in zastonj ambulanta, za vse tiste, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Pri tem projektu
želi občina tudi pomagati, izvajajo pa se tudi že določene aktivnosti.
- Opozorilo glede preveč porezanih rastlin v Finžgarjevem naselju: preverilo se bo pri JP Komunala, kako je s
strokovnega vidika pravilno glede obrezovanja teh rastlin.
- Opozorilo glede polomljenih klopi v parku: pred časom je bila že izvedena obnova lesenih delov klopi v parku, zato
v tistem vmesnem času sedal na klopeh ni bilo.
- Optika v naselju Černelavci: po pogodbi z izvajalcem Gratel je v mestu Murska Sobota in v naselju Rakičan optično
omrežje večinoma že urejeno, v Černelavcih pa zaenkrat še ne, saj je v vmesnem času v Černelavcih naredila svoje
optično omrežje tudi družba Telekom, družba Gratel pa je izvedla optično omrežje tudi v Bakovcih, vendar ne v
celoti. Predstavniki družbe Gratel so tudi izrazili željo, da bi z delom nadaljevali in uredili optično omrežje tudi drugih
naseljih po delih (npr. v Krogu), župan pa jih je opozoril, da morajo najprej dela v Murski Soboti, Rakičanu in
Černelavcih po sklenjeni pogodbi tudi dokončati.
- Ureditev parkirišča pri trgovini na Lendavski ulici in pri stanovanjskih blokih: župan je poudaril, da tukaj ne gre v
celoti za javne površine. V bližini Ledavskega naselja je parkirišče že urejeno, v drugem delu pa še ne (obstajajo pa
že določene urbanistične rešitve, s katerimi bodo stanovalci v kratkem tudi seznanjeni in bodo lahko povedali, ali se z
njimi strinjajo ali ne).
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- Kdaj bo urejena izposoja koles: gre za del projekta Ureditev mestnega jedra in posredno tudi del projekta Park and
ride (parkirišče pri bolnišnici). Želja je, da bi se zadeva uredila že v letošnjem letu, ponudnik je bil namreč že izbran,
saj je že izbran ponudnik pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev.
- Informacija o poteku in problemih glede sprejema Odloka o prostorskem načrtu za Mestno občino Murska Sobota:
svetnikom je bil razdeljen dokument s kronološkim zapisom postopka izdelave prostorskega akta, v katerem so
navedena vsa izvedena dejanja in še potrebne nadaljnje aktivnosti. Župan je svetnike seznanil, da je bilo pred dvema
tednoma poslano celotno gradivo na ministrstvo in se trenutno še čakata dve pozitivni mnenji s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje in Agencije RS za okolje – ARSO, s področja upravljanja z vodami. Mestna uprava se trudi, da bi
bila zadeva čim prej rešena in da se odlok čim prej sprejme.
- Kakšne so težave glede izvajanja Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota: svetnikom se
razdeli pisno pripravljen odgovor glede postavitve prometne signalizacije na državnih cestah na območju mesta
Murska Sobota.
- Pobuda za ureditev športnega igrišča pri Jakobovem naselju: za igrišče za mali nogomet v ustreznih dimenzijah v
tistem delu ni dovolj prostora.
- Ureditev svetlobnega telesa v mini parku pri knjižnici: župan se s pobudo strinja in bo v kratkem izvedeno, prav tako
bo potrebno postaviti svetlobno telo med knjižnico in galerijo.
- Pobuda za nacionalni program športa: potrebno bi bilo sestaviti ekipo, ki bo pripravila kratkoročni program razvoja
športa, v kratkem pa bo organizirana tudi okrogla miza na temo razvoja športa, kjer bo možno podati predloge, kako
bi zadeve uredili.
- Polomljene table na Trim stezi v Fazaneriji: potrebno bo preveriti ali so table res polomljene in jih potem ustrezno
sanirati.
- Poplavljanje meteornih voda v Černelavcih: župan je poudaril, da problem nastaja zaradi napačne odvodnje iz
kolesarske steze Černelavci-Gederovci, saj bi moral že zgrajeni odvodnik odvečno vodo odvajati preko regionalne
ceste, sedaj pa se odvaja proti naselju Černelavci. Morala bi biti vgrajena protipovratna loputa, da voda iz odvodnika
ne bi tekla v jarek ob kolesarski stezi.
Glede zalivanja kleti v stanovanjskih hišah v naselju Černelavci pa župan odgovarja, da je vse povezano z veliko
količino padavin in dvigom podtalnice, posredno pa tudi s kanalizacijo, saj imajo Černelavci mešan sistem, kar
pomeni, da ob velikih količinah padavin pride voda tudi v kanalizacijo, ozko grlo sifona pod kanalom pa ne dopušča,
da bi se velike vode speljale pod kanalom v smeri čistilne naprave. Pri vizualnem pregledu celotnega severnega dela
kanalizacijskega kolektorja pa se je ugotovilo, da se bo morala v določenih delih kanalizacija sanirati, da bo potem
odvodnja ustrezna.
- Tekstilna tržnica: dolgoročno tekstilna tržnica na tem mestu, kot je danes, ni predvidena, temveč je predvidena v
bližini Markišavske ceste (bližje trgovskemu centru BTC). Sam pa meni, da takšna tržnica v samo mestno jedro ne
sodi, zadeva pa se bo urejala Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
- Ureditev tržnice s fotovoltaično elektrarno: projekt nadzidave tržnice s fotovoltaično elektrarno se ne izvaja, ker se
eden od lastnikov prostorov na tržnici s projektom ni strinjal, zaradi česar ni bilo mogoče pridobiti gradbenega
dovoljenja.
- Obnova mestnega kopališča: projekt ni bil izveden pred kopalno sezono iz razloga, ker proračun v prvi obravnavi,
kjer je bil ta projekt predviden, ni bil sprejet. Prav tako je bilo zaradi znižanja višine sredstev najetja kredita (s strani
mestnega sveta) potrebno določene projekte črtati iz proračuna. Župan je poudaril, da iz razloga, ker proračun v
prvem krogu ni bil sprejet in se je ponovno sprejemal šele v mesecu marcu, posledično projekta do kopalne sezone
ni bilo mogoče izvesti. V preteklosti pa je bil že večkrat izveden projekt za izvedbo filtrirnega sistema za celotne
bazenske površine, prav tako smo iz razpisa Fundacije za šport prejeli nepovratna sredstva, ki jih trenutno ne
moremo koristiti, saj projekta do kopalne sezone ni mogoče več izvesti. Prav tako pa JP Komunala ne želi z mestno
občino podpisati pogodbe o upravljanju kopališča.
- Ureditev prehoda za pešce pred Evangeličansko cerkvijo na Slovenski ulici: aktivnosti v zvezi s tem prehodom za
pešce se že izvajajo. S strani mestne uprave je bila na DRSC poslana prošnja, ali se lahko na državni cesti pred
Evangeličansko cerkvijo postavi prehod za pešce. Po zakonodaji morajo biti prehodi za pešce medsebojno ločeni
cca. 80 do 100 metrov, torej bi se moral prehod za pešce pred Knjigarno »zradirati«, sicer bi bila prehoda preblizu.
- Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzornem pregledu proračunskih postavk 18035005 Evropska
prestolnica kulture in 18035012 Kipi in spominske plošče za leto 2012: v poročilu nikjer ne piše, da je župan naredil
nekaj nezakonitega, s tem se namreč zavaja javnost. Poročilo pa je v celoti objavljeno tudi na spletni strani mestne
občine in si ga lahko vsakdo prebere.
- Smrad zaradi prašičerejske farme v Veščici: po dosedanjih ugotovitvah in preverbah mestne občine bi naj imel
investitor dovoljenja za prašičerejo. Župan pa meni, da je najprej potrebno ustanoviti komisijo, s katero naj se opravi
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ogled kraja in sicer takrat, ko je smrad najbolj prisoten in da se investitorju s strani inšpekcijske službe takrat naloži,
da to ustrezno sanira. Potrebno je torej zadevo z lastnikom sporazumno urediti za dobrobit vseh.
Bojan PETRIJAN, direktor mestne uprave:
- Fontana na Slovenski ulici v mestnem jedru: ker je bila investicija s strani izvajalca pomanjkljivo izvedena, je bilo
potrebno zadevo preprojektirati.
Nada CVETKO TÖRÖK:
- Kakšne so težave glede izvajanja Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota: Mestna
občina Murska Sobota je z vlogo zaprosila Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC) za soglasje za postavitev
prometne signalizacije na državnih cestah skozi mesto Murska Sobota. V lanskem letu je bil podan odgovor s strani
DRSC, da soglasja za postavitev prometne signalizacije, s katero bi omejili in prepovedali tovorni promet na državnih
cestah na območju ožjega mestnega središča ne bodo izdali.
Dopis DRSC glede izdaje soglasja za postavitev prometne signalizacije na državnih cestah na območju mesta
Murska Sobota bo svetnikom posredovan naknadno.
- Promet na Dolgi ulici v Černelavcih: projekt je že izdelan. Del projekta je predviden v letošnjem proračunu – v
letošnjem letu naj bi se najprej izvedle šikane s prehodom za pešce pri invalidski organizaciji Želva, potem pa še
bočna parkirišča.
- Promet na Slovenski ulici v Černelavcih: problematika je bila že obravnavana na Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Problem nastaja zato, ker tam parkirajo stanovalci svoja vozila, prav tako so po sredini zasajena
drevesa. Predlog je bil, da prebivalci KS Černelavcev zberejo podpise s predlogi, kakšen prometni režim (enosmerni
ali dvosmerni) si v ulici želijo in po podanih predlogih se bo zadeva ponovno obravnavala na Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
Repliko sta podala mag. Robert CELEC in Zoran KOS. Mag. Robert CELEC je pojasnil, da z odgovorom župana na
vprašanje glede poročila nadzornega odbora ni zadovoljen. Dodatna pojasnila na vprašanje mag. Roberta CELECA
sta podala mag. Darja POTOČNIK iz oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti in župan Anton ŠTIHEC.
V nadaljevanju je mag. Robert CELEC ponovno pojasnil, da z dodatnimi odgovori ni zadovoljen, zato je v skladu z
18. členom Poslovnika predlagal, da se o zadevi opravi razprava, o čemer naj odloči mestni svet z glasovanjem,
župan pa naj vprašanje uvrsti na dnevni red naslednje redne seje.
Župan je podal pojasnilo, da v skladu s Poslovnikom pogoji za razširitev dnevnega reda naslednje seje niso
izpolnjeni. Svetniki namreč gradiva za obravnavo te točke niso prejeli. Mag. Robert CELEC je v skladu z 18. členom
Poslovnika ponovno zahteval, da se o predlogu za uvrstitev točke na dnevni red naslednje seje glasuje.
Obrazložitev glasu so podali Andrej MEŠIČ, Davor ŠKORJANEC in Suzana VARGA.
Sabina GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve je opozorila, da niso izpolnjeni pogoji za obravnavo dokončnega
poročila Nadzornega odbora, saj nihče od članov nadzornega odbora na seji ni prisoten.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog sklepa, ki je bil predlagan s strani mag. Roberta CELECA:
Na dnevni red prve naslednje redne seje mestnega sveta se uvrsti točka Obravnava dokončnega poročila
Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota o opravljenem nadzornem pregledu proračunskih postavk
18035005 Evropska prestolnica kulture 2012 in 18035012 kipi in spominske plošče za leto 2012.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, za je glasovalo 13 svetnikov, 7 jih je glasovalo proti.
Sklep je bil sprejet.
K točki 12)
Predlogi in pobude župana
Župan je svetnike seznanil:
- z odprtjem Visitor centra, hkrati pa je svetnike pozval, da bi bilo zaželjeno, da se udeležujejo dogodkov, ki jih
organizira mestna občina.
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- z opravljenim tehničnim pregledom novozgrajenega vrtca Gozdička, pri katerem je bilo ugotovljenih nekaj manjših
pomanjkljivosti, ki bodo tudi odpravljene. Vrtec se bo odprl v mesecu maju. Župan je svetnike povabil, da se dogodka
udeležijo.
- z odprtjem obeležja judovske skupnosti na Lendavski ulici, kjer je nekoč stala židovska sinagoga, ki bo dne 25.
aprila 2014 in svetnike povabil, da se slovesnosti udeležijo.
S tem je bil izčrpan dnevni red 25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, zato je župan ob 15.23
uri sejo končal.
Seja je posneta na digitalni nosilec zvoka, ki se hrani v upravi Mestne občine Murska Sobota.
Murska Sobota, dne 24. aprila 2014.
Zapisnik sestavila:
Martina ŠOOŠ HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad., l.r.
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