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Območje TUS:
mesto Murska Sobota in naselje mestnega območja Černelavci



Kaj smo naredili do danes?

• Vzpostavili smo podstran in Facebook stran na temo 
Sobota, kot si jo želimo

• Izvedli smo 16 premišljevalnic za najširšo javnost in 
zbrali ideje občanov, deležnikov in obiskovalcev

• Organizirali smo Otroški parlament na temo Sobota, 
kot si jo želimo

• Poštni predal in plakat v Pokrajinski in študijski knjižnici
• Odgovorili na prve pobude, ki so bile podane na 

delavnicah 
• Formirali posvetovalna telesa in fokusno skupino
• Srečanja in ogledi dobrih praks
• Spoznali, da ne poznamo dobro lastnega mesta in 

organizirali ciklus vodenj po mestu na različne teme
• Realizirali pobude meščanov (vrtički, prazni prostori  v 

centru mesta, žive ulice, …)



Na kaj smo skušali odgovoriti?

V TUS odgovoriti na 3 vprašanja:
1. Kaj je v tem mestu dobro in ima trden 

temelj, da lahko tisto še nadgradimo 
(tradicija mesta, po čem smo znani, kaj 
znamo dobro, kje so naše primerjalne 
prednosti)?

2. Kakšno prihodnost si želimo v našem 
mestu?

3. Kaj moramo za to narediti danes?
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Pobude, ki so se pojavile na skoraj vseh premišljevalnicah:

• Obnova in oživitev mestnega središča

• Mesto namenjeno ljudem – mešani promet v centru mesta –

cone 30 km/uro – odstranitev ‚ležečih policajev‘

• Zeleni pasovi ob avtocesti in obvoznici. Dvoredni drevoredi ob 

vpadnicah

• Ozelenitev mesta in urbani vrtovi – optimalno iskanje rešitev 

glede zajemanja in ponikanja deževnice

• Obnova infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektroomrežje) in 

razvoj infrastrukture (optično omrežje, Wi-MAX, obvoznica, 

mešani promet v mestnem centru)

• Sanacija letnega kopališča in pokriti plavalni bazen

• Sanacija degradiranega območja Soboškega jezera

• Informacijski in usmerjevalni sistem ter rjava tabla mesta na AC.

• Institucija mestnega arhitekta 

• Pred vsako pomembno odločitvijo v mestu, naj se naredi 

premišljevalnica /ce po zgledu 16 izvedenih – večje vključevanje 

javnosti v odločitve v MOMS



Vizija 2020

je izgradnja močne lokalne skupnosti, živahnih in aktivnih sosesk ter 

nacionalno in čezmejno priznano mesto Murska Sobota, kjer se stikajo potrebe 

prihodnjih generacij. 

Cilj Zelena MO M. Sobota

Glavni ukrepi Mestne občine Murska Sobota se morajo nanašati na trajnostni razvoj. 

Glavna področja razvoja:

1.Ekonomija

2.Varovanje okolja in naravnega ter kulturnega bogastva

3.Transport in IKT komunikacije

4. Življenje in bivanje.



Hvala za vašo pozornost!


