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ZA MOJO SOBOTO

Za mesto znanja in ustvarjanosti

“Uči se, da ti ne bo treba delati”, marsikoga so v mladosti starši s tem rekom spodbujali k učenju. Danes je primernejši rek:
“Uči se, da boš lahko delal, kar te veseli”. Če nam delo ni v breme, je življenje veliko lepše in uspešnejše. V naši Soboti je za
pridobivanje znanja, izkušenj in iznajdljivosti dobro poskrbljeno, zato bomo v svetniški skupini SMC skrbeli, da ta visok standard
še izboljšamo.
Otroški možgani so kot spužva, prav v mlajših letih vpijajo največ znanja, zato morajo imeti čim boljše pogoje za razvoj, ne glede
na socialni ali drug status staršev. Občinski proračun je ob sofinanciranju vrtcev treba nameniti tudi za poučne igrače in opremo,
ob katerih se bodo otroci čim več naučili. Na pobudo SMC občina staršem finančno pomaga pri tem, da gredo prvošolčki v šolo
s takšnimi potrebščinami, kot si jih želijo. To je otrokom zelo pomembno. Dodali bomo nadstandardne oblike učenja, s katerimi
bo vsak učenec razvijal, kar ga veseli in v čem je dober, še posebej pa bomo poskrbeli za več gibanja in športa v šoli, kar
trenutno starši praviloma financirajo sami. Državo bomo spodbujali k uvajanju novih srednješolskih programov, podprli pa tudi
obnovo infrastrukture, ki jo lahko vsi uporabljamo,
kot so telovadnice ali športna igrišča.
V moji Soboti relativno največ denarja v Sloveniji
namenjamo za štipendije, kar je prav in mora
ostati tudi v prihodnje, podprli pa bomo tudi
Klub prekmurskih študentov, ki finančno in
organizacijsko študentom približuje znanje in
prvo zaposlitev. Ob znanju so pomembne tudi
kreativnost, ustvarjalnost, tehnične in druge
spretnosti. Mnoge si pridobivamo v društvih,
katerim lahko v moji Soboti delovanje ob
finančni olajšamo tudi z administrativno-tehnično
podporo, npr. s skupnim računovodskim servisom
ali souporabo pisarn.
prof. dr. Mitja Slavinec
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Za mesto z uspešnim gospodarstvom

Temelj ljudem prijaznega življenja je uspešno gospodarstvo. Le to zagotavlja sredstva, ki jih preko davkov in prispevkov
namenjamo za skupne dobrine in storitve, kot so med drugim zdravstvo, šolstvo in šport. Občina sama ne more ustanavljati
podjetij in zagotavljati delovnih mest, lahko pa v veliki meri pripomore k ustvarjanju ugodnih pogojev za življenje in delo, ki
pritegnejo podjetja in ljudi, da živijo in ustvarjajo v Soboti. Ni dovolj ljudi le izobraziti, treba jim je zagotoviti ustrezna delovna
mesta in prijazno okolje, da se vrnejo iz študentskih središč in zaživijo v Soboti.
Čeprav se je v zadnjem času gospodarska slika soboške občine izjemno izboljšala, je še vedno ogromno možnosti za nadaljnji
napredek. Tu bo SMC odigrala bistveno vlogo, saj mnogo svetnic in svetnikov deluje v gospodarstvu in se zaveda, kako težko
je zaslužiti sredstva, ki jih potem namenjamo
za skupno dobro. Vedno smo bili tudi proti
pretiranemu zadolževanju in prav zato imamo
občino, ki je zmožna financirati nadaljnje
projekte, ki so pred nami. Sobota je nekoč že
bila gospodarska sila in to je treba ponovno
doseči v času primerni obliki. Zato je vaš
glas listi SMC glas za cvetoče in uspešno
gospodarstvo ter preudarno uporabo naših
skupnih sredstev, kar nam bo vsem skupaj
omogočilo lepše življenje v naši Soboti.
mag. Marjan Gujt
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Za starejšim, invalidom in krajanom prijazno občino

Prebivalstvo se na globalni in slovenski ravni stara hitreje kot nekoč – do leta 2060 bo po napovedih sodeč kar tretjina Evropejcev starejših
od 65 let. Višanje življenjske dobe je izjemen dosežek, obenem pa tudi pomemben mejnik, ki predstavlja nove družbene izzive. Zato se
bomo odzvali pozivu Svetovne zdravstvene organizacije in se zavzemali za to, da tudi naša Sobota postane “starosti prijazno mesto”. Kar
je prijazno starostnikom, je namreč prijazno vsem. Posebno pozornost moramo nameniti invalidom, ki si zaslužijo enakih možnosti, zato
bomo vztrajali, da se projekt Občina po meri invalidov še naprej krepi in za ukrepe nameni dovolj sredstev. Priložnosti za nove aktivnosti v
sklopu projektov Starosti prijaznega mesta in Občine po meri invalidov vidimo na naslednjih področjih:
- dolgotrajna oskrba bolnih, starostno onemoglih in invalidnih občanov;
- aktivno in zdravo staranje vseh upokojencev (programi
za preprečevanje padcev, življenje s povišanim krvnim
tlakom, vitalnost spomina, preventivni programi za
družinske člane …);
- krepitev solidarnosti med generacijami ter vzgoja za
lepše sožitje.
Zavzemali se bomo za uvedbo posebne beležnice, v
kateri bo vsak občan lahko beležil, kaj je v naši Soboti
starosti in invalidom prijazno ter podal predloge za
izboljšave.
Moja Sobota pa ni samo mesto, njen pomemben
sestavni del so tudi krajevne skupnosti, katerim je
treba zagotoviti sredstva za normalno delovanje in
investicije. Krajankam in krajanom ter občankam
in občanom je tako treba zagotoviti enake pogoje in
možnosti na področju celotne moje Sobote. Pri tem pa
je osnovna naloga mestne občine zagotoviti brezhibno infrastrukturo, zato je v primestnih naseljih poudarek na nadgradnji oziroma obnovi
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter ureditvi ustreznega odvodnjavanja.
dr. Robert Celec
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Za mesto z odlično infrastrukturo

Urejena infrastruktura je eden od poglavitnih pogojev za gospodarski razvoj vsakega mesta oziroma občine, prispeva namreč
k dvigu kakovosti življenja občanov. Na infrastrukturnem področju se naša občina razvija hitreje kot v preteklosti. Ena večjih
pridobitev je vsekakor južna murskosoboška obvoznica. Vsa naša nadaljnja prizadevanja pa so usmerjena v dokončanje vzhodne
obvoznice. Z izgradnjo vzhodne obvoznice bomo v večji meri razbremenili promet v mestu, omogočena bo hitra povezava SOIC
do avtoceste, s čimer lahko upravičeno pričakujemo, da bo ustvarjenih več delovnih mest v industrijski coni.
Pretočnost in varnost prometa omogoča tudi vzpostavitev krožišč. V občini imamo nekaj točk, potrebnih ureditve. Ena takih je pri
Splošni bolnišnici Murska Sobota in ravno na podlagi naših prizadevanj je Ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom ministra
dr. Petra Gašperšiča uvrstilo projekt preureditve nevarnega križišča v krožišče še v letošnjem letu. Dela tako že potekajo.
Naslednje tako križišče je v Černelavcih med
Goričko in Gederovsko ulico, ki ga bomo ob
podpori vlade v naslednjem mandatu zagotovo
preuredili v krožišče.
Če ni primerno širokega cestišča in ni ulične
razsvetljave, tudi cone z omejitvijo 30 km na uro
ne pomagajo, zato je ureditev teh ulic nujna, za
kar si bomo še naprej prizadevali. V preteklosti
je bilo narejenih kar nekaj posegov v cestišča,
ki pa so se nato sanirali samo s krpanjem cest,
zato je treba te ceste ustrezno preplastiti. Moja
Sobota si namreč zasluži ceste brez lukenj.
Staša Horvat in Renata Pinter Vertot

Spoštovane občanke in občani,
dovolite mi, da vas pred lokalnimi volitvami, na katerih boste odločali o ljudeh, ki bodo naslednja 4 leta odločali o lokalnih zadevah,
te pa zadevajo vsakega posameznika v naši občini, na kratko nagovorim.
Svetniška skupina SMC je na lokalno politično prizorišče stopila leta 2014 z jasno zadanim ciljem, da s sprejetimi odločitvami v
mestnem svetu prispeva k boljšemu življenju občank in občanov Mestne občine Murska Sobota. Plod uspešnega dela svetniške
skupine SMC so tako številni projekti, ki so in bodo tudi v prihodnje prispevali k dvigu kakovosti življenja občank in občanov. Med njimi
je treba izpostaviti pobudo denarne pomoči prvošolcem, pobudo za zamenjavo umetne trave in izgradnje reﬂektorjev v Športnem
parku Fazanerija, Paviljon Expano, pobudo obnove otroških in športnih igrišč, pobude za izgradnjo ulične razsvetljave, pobudo za
ureditev dotrajane, slabe in nefunkcionalne prometne in kanalizacijske infrastrukture ter pobudo za povečanje proračunskih sredstev
za letne športne programe. Še posebej velja izpostaviti, da si je svetniška skupina SMC vseskozi prizadevala za izgradnjo južne
soboške obvoznice.
V prihodnjem mandatu bo svetniška skupina SMC še naprej stremela k temu, da se bodo proračunska sredstva racionalno porabljala,
da bodo socialni transferji ostali najmanj v enakem obsegu kot v iztekajočem mandatu, da se izgradi vzhodna in zahodna soboška
obvoznica, da se prednostno pristopi k obnovi dotrajane prometne in kanalizacijske infrastrukture v občini, da ne bo prihajalo do
neutemeljenih dvigov cen komunalnih storitev, da se sredstva za šport in delovanje društev ne zmanjšujejo, da se dokonča širitev
SOIC z namenom privabljanja novih investitorjev, da bomo nadalje vlagali v izobraževalno, kulturno in športno infrastrukturo in
nenazadnje, da se občina še naprej razvija kot turistično prepoznavna in zelena destinacija. Zato mi dovolite, da vas povabim na vaše
volišče, kjer oddajte svoj glas tistim, za katere ste prepričani, da delajo v dobro naše Sobote.
Boštjan Berlak, podžupan Mestne občine Murska Sobota
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