MESTNI SVET
Z A P I S N I K
26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Seja je bila v četrtek, dne 24. aprila 2014, z
začetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.
Zasedanje je vodil Anton ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota.
Navzoči so bili naslednji člani in članice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Marija BAČIČ, Dušan BENCIK, Jožef CASAR, mag. Robert CELEC, Simona ČOPI, mag. Marjan GUJT, mag. Nataša
HORVAT, Zoran KOS, Marko MARTINUZZI, Andrej MEŠIČ, Goran MILOŠEVIČ, Angela NOVAK, mag. Brigita
PERHAVEC, Jožef RECEK, Darko RUDAŠ (od 15.37 ure dalje), 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.
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, Andreja KUHAR iz javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota 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 26. redni seji prisostvovalo 22 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 pridružili še en član, tako da je bilo na seji prisotnih 23 svetnikov.
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota.
Iz posredovanega predloga dnevnega reda 26. redne seje je župan najprej umaknil 5. točko: Sklep o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2014.
Hkrati pa je predlagal, da se dnevni red razširi z obravnavo nove 6. točke dnevnega reda: Ugotovitveni sklep o
prenehanju mandatov članom sveta Krajevne skupnosti Rakičan. Ostale točke dnevnega reda naj se ustrezno
preštevilčijo.
Gradivo za obravnavo so svetniki prejeli skupaj z razširitvijo dnevnega reda.
O predlogu za razširitev dnevnega reda je razpravljal mag. Robert CELEC, ki je predlagal, da se dnevni red razširi z
novo 4. točko dnevnega reda: Obravnava dokončnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota o
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opravljenem nadzornem pregledu proračunskih postavk 18035005 Evropska prestolnica kulture 2012 in 18035012
kipi in spominske plošče za leto 2012. Ostale točke dnevnega reda naj se ustrezno preštevilčijo.
V nadaljevanju je župan Anton ŠTIHEC pojasnil, da se v skladu z 29. členom Poslovnika predlogi za razširitev
dnevnega reda lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom mestnega sveta izročeno
gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. S tem da svetnikom gradivo ni bilo izročeno, pogoji za
razširitev dnevnega reda niso izpolnjeni. Dodal je, da je takšen predlog nekorekten do svetnikov, saj nekateri svetniki
nimajo gradiva in se na obravnavo te točke niso pripravili.
Nato je svetnik mag. Robert CELEC predlagal, da se 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 uvrsti na dnevni red 27. seje mestnega
sveta.
V razpravi je sodelovala še Suzana VARGA, ki je v imenu svetniške skupine povedala, da se na obravnavo točke
niso pripravili, zato jih veseli predlog mag. Roberta CELECA, da se zadeva obravnava na junijski seji.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Dnevni red 26. redne seje se razširi z obravnavo nove 6. točke, Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članom
sveta Krajevne skupnosti Rakičan.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, za je glasovalo 21 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Dokončno poročilo 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 bo obravnavano na 27. seji mestnega sveta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov, za je glasovalo 15 svetnikov, 2 sta glasovala proti.
Sklep je bil sprejet.
Župan dal na glasovanje predlog celotnega dnevnega reda:
Mestni svet sprejme naslednji dnevni red 26. redne seje mestnega sveta:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda,
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod
(stanovanjska gradnja) – II. obravnava,
4. Predlog Zaključnega računa Proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,
5. Sklep o povečanju deleža sredstev Mestne občine Murska Sobota za izvedbo investicije »Oskrba s pitno vodo
Pomurja – sistem B«,
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članom sveta Krajevne skupnosti Rakičan,
7. Kadrovske zadeve,
8. Predlogi in pobude članov mestnega sveta,
9. Predlogi in pobude župana.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, za je glasovalo 19 svetnikov in nihče proti.
Dnevni red je bil sprejet.
K točki 2)
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev sta podala Sabina GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve in Slavko DOMJAN, vodja oddelka za
proračun in finance.
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Dodatno obrazložitev sta podala župan, Anton ŠTIHEC in Klaudija ŠADL JUG, vodja Urada župana, ki je predstavila
amandma na predlog župana:
1. ZMANJŠANJE ODHODKOV:
Proračunska postavka: 13022006 Ureditev mestnega središča (str. 49)
Konto: 402607: Najem programske računalniške opreme: z 5.600 €
420202: Nakup strojne računalniške opreme:
z 26.400 €
420300: Nakup drugih osnovnih sredstev :
z 48.000 €

-> na 4.410 € (-1.190 €)
-> na 9.118 € (-17.282 €)
-> na 45.032 € (-2.968 €)
Skupaj
(-21.440 €)

Razlog:
Uskladitev vrednosti zneskov na kontih za Avtomatiziran sistem najema koles (kot del EU projekta »Ureditev
mestnega središča«), na zneske v skladu z najugodnejšo ponudbo, ki je za skupno za 21.440 € manjša od
načrtovanih 80.000 €.
2. POVEČANJE ODHODKOV:
Proračunska postavka: 23031000 Splošna proračunska rezervacija (str. 67)
Konto: 409000: Splošna proračunska rezervacija: z 35.000 €
-> na 41.502 € (+6.502 €)
Skupaj
(+ 6.502 €)
Razlog:
Uskladitev vrednosti prejemkov in izdatkov zaradi spremembe pri projektu »Ureditev mestnega središča.
Zmanjšanje prihodkov EU je manjše kot je zmanjšanje odhodkov, zato se razlika v višini 6.502 € uskladi na
postavki Splošne proračunske rezervacije.
3. ZMANJŠANJE PRIHODKOV (str.7):
Konto:
741600: Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije:
z 4.889.349 €
-> na 4,874.411 (-14.938 €)
Skupaj
(-14.938 €)
Razlog:
Zaradi zmanjšanja odhodkov na projektu Ureditev mestnega središča, za katerega je načrtovano
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85% od upravičenih stroškov), se zmanjša znesek
EU sofinanciranje za 14.938 €.
USKLADITEV prihodkov in odhodkov
1. Zmanjšanje odhodkov PP - 13022006 Ureditev mestnega središča
2. Povečanje odhodkov: PP - Splošna proračunska rezervacija
SKUPAJ ZMANJŠANJE ODHODKOV
3. SKUPAJ ZMANJŠANJE PRIHODKOV: 741600: Druga prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Razlika

-21.440 €
+ 6.502 €
-14.938 €
-14.938 €
0€

V skladu s predlaganimi spremembami proračuna MO MS za leto 2014 posebni del se uskladi tudi NRP za
projekt OB-080-13-0082 »Ureditev mestnega središča« za leto 2014.
Stališča delovnih teles so podali predsedniki odborov:
odbora za proračun in finance, mag. Nataša HORVAT,
odbor za družbene dejavnosti, Marija BAČIČ,
odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, Jožica VIHER,
odbor za informiranje, promocijo mestne občine in mednarodno sodelovanje, mag. Brigita PERHAVEC.
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Stališče svetniške skupine SDS je podal Andrej MEŠIČ.
V razpravi so sodelovali: Zoran KOS, Jožef RECEK in dr. Mitja SLAVINEC, ki je predlagal amandma (amandma je s
podpisi podprlo 8 svetnikov).
Obrazložitev glasu je podala Suzana VARGA, ki je pojasnila, da bo rebalans podprla, glasovala pa bo proti
amandmaju, ki ga je predlagal dr. Mitja SLAVINEC.
Dodatne obrazložitve so podali Sabina GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve, Slavko DOMJAN, vodja oddelka
za proračun in finance in Anton ŠTIHEC, župan.
V nadaljevanju je dr. Mitja SLAVINEC zaprosil za 10 minutni odmor zaradi dopolnitve predlaganega amandmaja.
Župan je odredil 10 minutni odmor. Mestni svet je sejo nadaljeval ob 17.04 uri, prisotnih je bilo 23 svetnikov.
Po odmoru je dr. Mitja SLAVINEC predlagal spremembo vloženega amandmaja ter pojasnil, da predhodno
predlagani amandma umika in je tako brezpredmeten.
Razpravljala sta župan in Andrej MEŠIČ, replicirala sta Davor ŠKORJANEC in Andrej MEŠIČ.
Župan je svetniku mag Robertu CELECU izrekel prvi opomin zaradi motenja seje.
Pojasnilo sta podala Slavko DOMJAN, vodja oddelka za proračun in finance ter župan, ki je svetnike opomnil, da
predlagani amandma pomeni, da župan posledično ne bo imel možnosti prerazporejanja sredstev niti za 1 EUR.
Župan je ob 17.17 uri za proučitev vloženega amandmaja odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.28
uri, prisotnih je bilo 18 svetnikov.
Dr. Mitja SLAVINEC je predlagal ponovno spremembo predhodno vloženega amandmaja, tako da glasi
(spremembo amandmaja je s podpisi podprlo 8 svetnikov): 2., 3. in 4. člen predlaganega predloga Odloka o
rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se črtajo.
Doda se novi 2. člen, ki se glasi: »V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se v 9. členu
doda nov odstavek s sledečim besedilom: O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov Mestne
občine Murska Sobota odloča svet ožjega dela Mestne občine Murska Sobota ali predsednik sveta, če je s statutom
tako določeno.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev:
Z upoštevanjem vseh proračunskih načel je mestni svet zadolžen, da skrbi za realnost in uresničljivost proračuna.
Glede na minimalno realizacijo kapitalskih in transfernih prihodkov v primerjavi s planiranimi v predhodnih
proračunih, kar je razvidno iz zaključnih računov, obstaja upravičen in utemeljen dvom v planirano realizacijo
proračunskih prihodkov. S črtanjem navedenih členov mestni svet skrbi za vzdržnost proračuna.
Predhodno predlagani amandma je umaknil.
Po končani razpravi je župan najprej dal na glasovanje predlog sklepa:
Rebalans proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se v skladu s 83. členom Poslovnika sprejme po
skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, za je glasovalo 21 svetnikov in nihče proti.
Sklep je bil sprejet.
Župan je nato dal na glasovanje posamezne amandmaje:
1.

amandma – na predlog mestnega svetnika dr. Mitja Slavinca skupaj s sopodpisniki (mag. Robert CELEC,
mag. Marjan GUJT, MAG. Nataša HORVAT, Zoran KOS, Goran MILOŠEVIČ, dr. Mitja SLAVINEC, Cvetka
ŠKAFAR in Iztok ZRINSKI):
2., 3. in 4. člen predlaganega predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se
črtajo.
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Doda se novi 2. člen, ki se glasi: »V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se v 9. členu
doda nov odstavek s sledečim besedilom: O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov Mestne
občine Murska Sobota odloča svet ožjega dela Mestne občine Murska Sobota ali predsednik sveta, če je s statutom
tako določeno.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev:
Z upoštevanjem vseh proračunskih načel je mestni svet zadolžen, da skrbi za realnost in uresničljivost proračuna.
Glede na minimalno realizacijo kapitalskih in transfernih prihodkov v primerjavi s planiranimi v predhodnih
proračunih, kar je razvidno iz zaključnih računov, obstaja upravičen in utemeljen dvom v planirano realizacijo
proračunskih prihodkov. S črtanjem navedenih členov mestni svet skrbi za vzdržnost proračuna.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, za je glasovalo 14 svetnikov, proti je glasovalo 9 svetnikov.
Amandma je bil sprejet.
2. amandma – na predlog župana:
1. ZMANJŠANJE ODHODKOV:
Proračunska postavka: 13022006 Ureditev mestnega središča (str. 49)
Konto: 402607: Najem programske računalniške opreme: z 5.600 €
420202: Nakup strojne računalniške opreme:
z 26.400 €
420300: Nakup drugih osnovnih sredstev :
z 48.000 €

-> na 4.410 € (-1.190 €)
-> na 9.118 € (-17.282 €)
-> na 45.032 € (-2.968 €)
Skupaj
(-21.440 €)

Razlog:
Uskladitev vrednosti zneskov na kontih za Avtomatiziran sistem najema koles (kot del EU projekta »Ureditev
mestnega središča«), na zneske v skladu z najugodnejšo ponudbo, ki je za skupno za 21.440 € manjša od
načrtovanih 80.000 €.
2. POVEČANJE ODHODKOV:
Proračunska postavka: 23031000 Splošna proračunska rezervacija (str. 67)
Konto: 409000: Splošna proračunska rezervacija: z 35.000 €
-> na 41.502 € (+6.502 €)
Skupaj
(+ 6.502 €)
Razlog:
Uskladitev vrednosti prejemkov in izdatkov zaradi spremembe pri projektu »Ureditev mestnega središča.
Zmanjšanje prihodkov EU je manjše kot je zmanjšanje odhodkov, zato se razlika v višini 6.502 € uskladi na
postavki Splošne proračunske rezervacije.
3. ZMANJŠANJE PRIHODKOV (str.7):
Konto:
741600: Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije:
z 4.889.349 €
-> na 4,874.411 (-14.938 €)
Skupaj
(-14.938 €)
Razlog:
Zaradi zmanjšanja odhodkov na projektu Ureditev mestnega središča, za katerega je načrtovano
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85% od upravičenih stroškov), se zmanjša znesek
EU sofinanciranje za 14.938 €.
USKLADITEV prihodkov in odhodkov
1. Zmanjšanje odhodkov PP - 13022006 Ureditev mestnega središča
2. Povečanje odhodkov: PP - Splošna proračunska rezervacija

-21.440 €
+ 6.502 €
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SKUPAJ ZMANJŠANJE ODHODKOV
3. SKUPAJ ZMANJŠANJE PRIHODKOV: 741600: Druga prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Razlika

-14.938 €
-14.938 €
0€

V skladu s predlaganimi spremembami proračuna MO MS za leto 2014 posebni del se uskladi tudi NRP za
projekt OB-080-13-0082 »Ureditev mestnega središča« za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, za je glasovalo 23 svetnikov in nihče proti.
Amandma je bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Mestni svet sprejme Rebalans proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 z vsemi sestavnimi deli:
- Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
- splošni del rebalansa proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
račun financiranja;
- rebalanse finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
- obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna,
- posebni del rebalansa proračuna, ki obsega odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih,
podprogramih, proračunskih postavkah in kontih,
- obrazložitve posebnega dela rebalansa proračuna,
- rebalans načrtov 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.
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov, za je glasovalo 23 svetnikov in nihče proti.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod
(stanovanjska gradnja) – II. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podala Angelca DOKL MIR, višja svetovalka iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe.
Stališče odbora za urbanizem, urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala predsednica odbora, Jožica
VIHER.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja) – II. obravnava.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov, za je glasovalo 18 svetnikov in nihče proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K točki 4)
Predlog Zaključnega računa Proračuna Mestne občine Murska Sobota
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
Podan je bil predlog, da se v luči doseganja prihodkov pripravi oziroma izdela prodajna strategija prodaje zemljišč in
določijo odgovorni za izvrševanje planskih postavk. Pristojni naj se maksimalno potrudijo za uspešno pridobivanje
državnih sredstev in sredstev Evropske unije.
- odbora za informiranje, promocijo mestne občine in mednarodno sodelovanje, mag. Brigita PERHAVEC
- odbora za družbene dejavnosti, Marija BAČIČ
Stališča svetniških skupin ni podal nihče.
Razpravljal je Zoran KOS.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Zaključni račun Proračuna Mestne občine Murska Sobota za
leto 2013 z vsemi sestavnimi deli, in sicer:
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,
- splošni del zaključnega računa, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
račun financiranja z obrazložitvami,
- posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2013 z obrazložitvami,
- Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,
- bilanco stanja Mestne občine Murska Sobota na dan 31.12.2013 z obrazložitvami,
- inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti
Mestne občine Murska Sobota po stanju na dan 31.12.2013,
- Poročila o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti z obrazložitvami,
- poslovno poročilo,
- Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Mestne občine Murska Sobota
za leto 2013
- Poročilo o realizaciji programa dela s finančnim načrtom Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči v Mestni občini Murska Sobota za leto 2013.
2. Mestni svet kot ustanovitelj daje soglasje k poročilu o delu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota za leto 2013.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, za je glasovalo 10 svetnikov, proti je glasovalo 7 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 5)
Sklep o povečanju deleža sredstev Mestne občine Murska sobota za izvedbo investicije »Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem B«
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev je podala Nada CVETKO TÖRÖK, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe.
Stališče odbora za urbanizem, urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je podala predsednica odbora, Jožica
VIHER.
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
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Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme Sklep o povečanju deleža sredstev Mestne občine Murska
Sobota za izvedbo investicije »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, za je glasovalo 21 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 6)
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članom sveta Krajevne skupnosti Rakičan
Gradivo za obravnavo so svetniki prejeli skupaj z razširitvijo dnevnega reda.
Uvodno obrazložitev je podal župan Anton ŠTIHEC, podrobnejšo obrazložitev pa je podala Sabina GUTALJ, vodja
oddelka za splošne zadeve.
Razpravljal je Dušan BENCIK.
Odgovore in pojasnila so podali Anton ŠTIHEC, župan, Slavko DOMJAN, vodja oddelka za proračun in finance in
Sabina GUTALJ, vodja oddelka za splošne zadeve.
Po razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa:

I.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota ugotavlja, da članom sveta Krajevne skupnosti Rakičan:
- Silvu JAKOBU, Rakičan, Tomšičeva ulica 19
- Jasmini OPEC, Rakičan, Jezera 22
- Barbari ŽEKŠ, Rakičan, Cankarjeva ulica 18
- Marjanu ŠERNEKU, Rakičan, Cvetkova ulica 59
- Štefanu RAJNARJU, Rakičan, Ulica Štefana Kovača 35a
- Janezu VLAJU, Rakičan, Tomšičeva ulica 21
- Tomažu STROPNIKU, Rakičan, Cvetkova ulica 64
predčasno preneha mandat.
Zaradi odstopa večine članov sveta Krajevne skupnosti Rakičan v skladu s 110. členom Zakona o lokalnih volitvah
preneha mandat vsem članom sveta.
II.
Ker članom sveta Krajevne skupnosti Rakičan preneha mandat šest mesecev pred potekom mandatne dobe, se v
skladu z 31. členom Zakona o lokalnih volitvah, nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rakičan ne
izvedejo.
Do konstituiranja novega sveta na rednih lokalnih volitvah bo tekoče posle in nujne naloge iz pristojnosti sveta
Krajevne skupnosti Rakičan izvajala mestna uprava oziroma v mestni upravi s strani župana pooblaščene osebe.
III.
Zoper sklep lahko člani sveta vložijo tožbo na upravno sodišče.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 20 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil sprejet.
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K točki 7)
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v upravni odbor Razvojni center Murska Sobota
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Center za socialno delo Murska Sobota
Gradivo so svetniki prejeli pred 26. redno sejo, dne 18. aprila 2014.
Obrazložitev je podal doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
1. V svet javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota se kot predstavniki
ustanovitelja imenujejo:
Mag. Robert CELEC, Černelavci, Gorička ulica 45
mag. Nataša HORVAT, Černelavci, Gederovska ulica 36
Geza KIŠFALVI, Černelavci, Slovenska ulica 58
Ludvik ZELKO, Murska Sobota, Ulica Prekmurske čete 2.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 21 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.

-

2. V upravni odbor javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota, se kot predstavniki ustanovitelja
imenujejo:
Dušan BENCIK, Nemčavci 2 a
mag. Goran MAUČEC, Bakovci, Mladinska ulica 68
Žužana SEČKO, Murska Sobota, Staneta Rozmana 26
Davor ŠKORJANEC, Murska Sobota, Slomškova ulica 70.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
1. V svet zavoda Center za socialno delo Murska Sobota se kot predstavnik lokalne skupnosti imenuje:
Marjan VIDIC, iz Murske Sobote, Ivana Regenta 6.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov, ZA je glasovalo 20 svetnikov, nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil sprejet.
K točki 8)
Predlogi in pobude članov mestnega sveta
Na seji ni bilo podanega nobenega predloga ali pobude s strani članov mestnega sveta.
K točki 9)
Predlogi in pobude župana
V okviru te točke je župan podal nekaj informacij in sicer:
- svetnike je povabil na odprtje obeležja judovske skupnosti na Lendavski ulici, kjer je nekoč stala židovska
sinagoga, ki bo dne 25. aprila 2014.
- svetnike je seznanil, da je bil opravljen tehnični pregled za izgradnjo vrtca Gozdiček – 1. faza. Otvoritev vrtca bo
predvidoma v drugi polovici meseca maja.
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- pred kratkim je bila tudi otvoritev Visitor centra. Povedal je, da je razočaran, ker se svetniki dogodka niso udeležili
v večjem številu.
- podal je informacijo glede projekta podvoza, ki je bil predstavljen tudi v Soboških novinah. Trenutno je začasno
urejen obvoz zaradi izvedbe konstrukcijo pod železniško progo. Sledila bo rekonstrukcija križišča Gregorčičeve,
Bakovske, Cankarjeve in Panonske ulice, kasneje bo urejen podvoz še na drugi strani železniške proge, takrat bo
obvoz izveden drugače - po Industrijski ulici v smeri sever, po ulici Plese in po delu nove južne obvoznice nazaj na
Panonsko ulico, tam pa bo predhodno potrebno narediti še arheološke raziskave ter pridobiti dovoljenje za izgradnjo
južne obvoznice v tistem delu (da se bo uporabila za obvoz).
Župan je svetnike opozoril, da sprejem rebalansa proračuna (s spremembami) za sabo potegne določene posledice.
Ko bo v teku kakšen javni razpis in bo vrednost za 4000,00 EUR odstopala od zneska, ki je predviden v proračunu,
bo ponovno potreben rebalans proračuna, kar pa zahteva svoj postopek. Potrebno bo sklicati redno sejo z vsem
odbori, ko bo rebalans sprejet, ga bo potrebno še objaviti v Uradnem listu, šele potem bo lahko župan podpisal
pogodbo, zaradi česar pa lahko zamudimo kakšen rok iz razpisa.
S tem je bil izčrpan dnevni red 26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, zato je župan ob 18.45
uri sejo končal.
Seja je posneta na magnetofonski trak, 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.

