Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-33/2019-2
Datum: 21.02.2019

ZAPISNIK
2. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 14. februarja ob 17. uri na sedežu
krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Antonio MERDAUS
Tamara MURKO
Maja BUDJA

Vojko KOS
Vladko MAK
Igor RAJŠP

Andrej STRAMLIČ
Ivo ŽELJ

OSTALI PRISOTNI:
Jože Škof – Predsednik sveta
Vladimira COKOJA, mestna svetnica
Ivan CELCER, mestni svetnik
DNEVNI

RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje
4. Obravnava Statuta in Poslovnika Mestne občine Maribor
5. Poročilo predsednika
6. Poročilo inventurne komisije
7. Dopolnitev plana komunalnih aktivnosti
8. Plan vlaganj v objekte in opremo
9. Pregled realizacije sklepov
10. Poročilo predsednikov komisij o predlaganih članih komisij
11. Plan programov dela
12. Pregled prejete pošte
13. Vprašanja in pobude
14. Razno
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1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Jožef ŠKOF je pozdravil prisotne člane, goste in ostale prisotne poslušalce.
Ugotovil je, da je prisotnih vseh 9 članic in članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Maja HARB predlaga razširitev dnevnega
reda in sicer za točko 5 naj se umesti točka: Plan komunalnih aktivnosti za leto 2019 – 2020
in dopolnitve. Prisotni so na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema predlagani dnevni red 2. seje sveta krajevne
skupnosti z razširitvijo:
DNEVNI

RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje
4. Obravnava Statuta in Poslovnika Mestne občine Maribor
5. Poročilo predsednika
6. Poročilo inventurne komisije
7. Poročilo komisije za komunalo
8. Dopolnitev plana komunalnih aktivnosti
9. Plan vlaganj v objekte in opremo
10. Pregled realizacije sklepov
11. Poročilo predsednikov komisij o predlaganih članih komisij
12. Plan programov dela
13. Pregled prejete pošte
14. Vprašanja in pobude
15. Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. Redne seje sveta krajevne skupnosti
Gradivo za obravnavo te tečke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Člani sveta so
obravnavali zapisnik 1. Redne seje. Andrej STRAMLIČ pripomni, da je predsednik odbora za
trčovsko cesto že od leta 2009, zato meni, da ne rabi bit ponovno imenovan. Ivo ŽELJ vpraša,
kako je z podpisovanjem naročilnice brez sklepa sveta v znesku do 500 eur ali imamo odgovor.
Jožef ŠKOF odgovori, da smo prejeli odgovor z Mestne občine Maribor, ki ga bomo
obravnavali kasne. Vladko MAK je predlagal popravek v zapisniku iz »Vladko MAK je zapustil
sejo« v »Vladko MAK se je opravičil in zapustil sejo«.
Na podlagi razprave predlaga predsednik sveta
2. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče potrdi s pripombami popravljen zapisnik 1. Redne
seje.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
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4. Obravnava Statuta in Poslovnika Mestne občine Maribor
1. Maja HARB je najprej pojasnila, da se s pretekom mandata prekinejo tudi vsi odbori in
komisije, ki so bili imenovani s strani sveta krajevne skupnosti. Tako je potrebno s pričetkom
novega mandata na novo potrditi ali ustanoviti željene komisije in odbore ter potrditi njihove
člane.
2. V nadaljevanju apelira na člane sveta naj se do dobra seznanijo s statutom Mestne občine
Maribor in poslovnikom Mestne občine Maribor, saj le tako ne bo prihajalo do napačnih
predlogov sklepov in nepotrebnih razprav o zadevah, ki so s statutom in poslovnikom jasno
določene. V primeru nejasnosti glede pravnih zadev pove, da se je potrebno obrniti na
Mestno upravo MOM, v primeru političnih vprašanj in nejasnost pa se je potrebno obrniti na
Službo za delovanje mestnega sveta. Maja HARB pove, da referentka lahko pri tem
pomaga v administrativnem delu, ne more pa nikakor dajati odgovorov s pravnega,
političnega ali strokovnega področja za katere ni usposobljena ali ocenjevati kaj je prav in
kaj ne.
3. V kolikor referent opazi morebitne nepravilnosti je dolžen na njih opozoriti, sicer pa nudi
administrativno podporo svetu in jih ne »poučuje« o poteku dela, ki bi ga naj po prostovoljni
odločitvi, kot svetniki opravljali. Poudari tudi, da se lahko svet sklicuje samo na Statut MOM
in Poslovnik MOM, ki je trenutno v veljavi.
4. Glede zneska naročilnice (predlagano je bilo do 500 eur), ki jo sme podpisati predsednik
sveta brez sklepa sveta je referentka na zahtevo Iva ŽELJA, zastavila vprašanje strokovnim
službam Mestne občine Maribor:
»Na seji sveta je prišlo do velike dileme pri sprejemanju sklepa o tem, da lahko predsednik
brez sklepa sveta podpiše naročilnico do zneska 500 EUR. In sicer želijo svetniki odgovor
na vprašanje ali lahko naročilnico podpiše predsednik enkrat na mesec ali vsak dan ali
enkrat na leto?«
Dne 14. 2. 2019 smo po elektronski pošti prejeli odgovor Roka SELINŠKA, vodja Službe za
javna naročila:
»Ker je MOM do sprejema proračuna za leto 2019 v začasnem financiranju, se lahko izdajo
naročilnice LE ob soglasju župana, neglede na vrednost.
V predpisu, ki ureja izvrševanje proračuna – Odloku o proračunu MOM za leto 2019, pa bo
definirano v kakšnim primerih, do katerih vrednostih in v kakem časovnem okviru, lahko
predsednik KS/MČ podpisuje naročilnice.«
5. V nadaljevanju referentka pove, da sta sklep št. 11 in sklep št. 12 sprejeta na 1. Redni seji
dne 10. 1. 2019 neveljavna, saj ju je dal na glasovanje Andrej STRAMLIČ in ne predsednik
sveta. V kolikor bodo se svetniki tako odločili, ju je potrebno dati ponovno na glasovanje.
6. Kar se tiče sklepa št. 11. Je ta neveljaven tudi po vsebini. Referentka je podala vprašanje
strokovnim službam Mestne občine Maribor:
»Član sveta je na seji sveta predlagal ustanovitev Nadzornega odbora, ki bi ga sestavljali trije
krajani, ki niso v sveti krajevne skupnosti. Prosim za odgovor z utemeljitvijo.«
Odgovor je pripravila Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javen porabe v mesti občini 41. Člen Statuta Mestna

občina Maribor, ta isti nadzorni odbor pa je v celoti pristojen za izvajanje nadzora tudi v MČ
in KS.
4. NADZORNI ODBOR

41. člen
(1) Nadzorni odbor mestne občine je najvišji organ nadzora javne porabe v mestni občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
− opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine,
− nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev mestnega proračuna,
− nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
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(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost
poslovanja mestnih organov, mestne uprave, svetov ožjih delov mestne občine, javnih
zavodov, javnih podjetij in mestnih skladov ter drugih
porabnikov sredstev mestnega proračuna in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in javnim
premoženjem mestne občine ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe mestnih javnih
sredstev.
76. člen
Mestni svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora mestne občine, četrtine
članov sveta mestne četrti oziroma četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov
mestne četrti oziroma krajevne skupnosti razpusti svet mestne četrti oziroma krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:
− če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
− če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti mestne občine,
− če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se
sredstva, ki so mestni četrti oziroma krajevni skupnosti dodeljena iz občinskega
proračuna, uporabljajo nenamensko.
Predsednik je dodal, da v bodoče, ko se bo kdorkoli izmed članov sveta krajevne skupnosti
pogovarjal s katerim izmed uslužbencev Mestne občine Maribor, naj več ne uporablja fraze:
»…na občini so mi rekli…«, povedati je potrebno točno kdo je kaj rekel, da se lahko kasneje o
tem tudi pogovorimo, sicer gre le za brezpredmetno govorjenje.
Igor RAJŠP pove, da ima kot novi član sveta na seji zelo slab občutek, saj s tem ko želimo
ustanavljati nadzorne odbore in podobno, ne delamo dobro za kraj in krajane temveč delamo
le eden proti drugemu, tako delo, meni, ni primerno in za kraj ni dobro.
Ivo ŽELJ poudari, da se dolgoročni in kratkoročni plani izpred 30 let in več, ko je bila KS
Ruperče za sebe, niso uresničili in na to bodo člani sveta zmeraj opozarjali.
5. Poročilo predsednika
Predsednik, Jožef ŠKOF pove, da je ponovno pregledal vse sklepe sveta obeh mandatov, ki
jih je vodil kot predsednik in ne dovoli, da bi ga nekdo blatil in v kolikor se bo še naprej govorilo
in ga bodo člani sveta obtoževali, da je karkoli delal brez sklepov sveta, bodo svoje trditve
morali tudi podkrepiti z dokazi.
V nadaljevanju je pohvalil Vojka Kosa in Igorja Rajšpa, da dela na področju komisije za
komunalo že tečejo.
6. Poročilo inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije je prosil, da poda poročilo referentka. V odpis se v letu 2019
ni dalo ničesar, video rekorder za video nadzor na pokopališču smo odnesli na sedež KS in
bomo dali v popravilo. Klopi se sicer številčno ujemajo, vendar so po večini v lasti podjetja
Snaga. Potrebno bo ugotoviti, kdo je odgovoren za popravilo le teh in koliko jih bomo dali v
odpis v prihodnjem letu. Prav tako bomo prihodnje leto dali v odpis 2 avtobusni postaji, ki jih
beležimo v inventurnih listih od leta 2005, ko so se nabavile pločevinaste nadstrešnice. Te so
sedaj že zamenjane.
7. Poročilo komisije za komunalo
Vojko KOS pove, da imamo še kar nekaj kilometrov makdamskih cest, tiste kategoriziranje je
sedaj Mestna občina Maribor v okviru rednega vzdrževanja na novo gramozirala, zapolnila
velike luknje in sicer cesta v Ruperčah proti kapelici in do konca asfalta, ter do Koletnika,
gramozirali in popravili so odsek od Klojčnika do Nedoga. V Metavi so zakrpali asfaltno luknjo.
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Prav tako so očistili vse kanalete. V Metavi od Ferka proti »Geodrilu« popravljajo asfalt. Nujno
je popraviti tudi makadamsko cesto mimo Ribiča in ga. Lučke.
Pove tudi, da so se na sestanku na komunali z g. Eisenhutom dogovorili, da se v imenu
krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče pride dogovarjat samo predsednik krajevne skupnosti,
predsednik in podpredsednik komisije za komunalo ali katerikoli član sveta, ki ga predsednik
sveta pooblasti. Prav tako pove, da je gospod Eisenhut povedal, da bo zahteval, da se Ivo Želj
opraviči za to, kar je izjavil, saj pravi, da gre za neresnice, kar bi naj slišal na »komunali« MOM
in je zapisano v zapisniku prve seje. Ivo Želj je odgovoril, da se bo opravičil v kolikor bo to
potrebno, sicer se ne bo opravičil.
Vojko Kos je nadaljeval s temo glede ovinka pri ga. Marčič, kjer se je faza rekonstrukcije
trčovske ceste in izgradnja pločnika prekinila zaradi neuspešnega dogovora med ga. Marčič
in Mestno občino Maribor. Igor Rajšp dopolni, da so bili na pogovorih pri ga. Marčič in na
Mestni občini Maribor, da bi zadevo nekako rešili. Petra Kovač iz MOM je dejala, da je za njih
na tem mestu »zgodba končana«, s čemer pa pravi Igor Rajšp, se krajevna skupnost nikakor
ne more strinjati, saj ne moremo dopustiti sredi glavne krajevne in medkrajevne ceste takšnega
»čepa« in nevarnega odseka tako za pešce kot tudi druge udeležence v prometu. Vsekakor
pa je, kot pove, vse odvisno od proračuna Mestne občine Maribor, ki je investitor
rekonstrukcije. Lahko torej podamo svoje mnenje in predloge, odvisno pa je od investitorja.
Možnosti je več, važno je, kot pove, da najdemo rešitev pa naj bo to rušitev hiše ali bo kakšna
druga rešitev.
Seji se je pridružil,kot povabljeni gost tudi g. Ivan Celcer.
V nadaljevanju je Igor Rajšp povedal, da so v službi za komunalo MOM govorili še o izdelavi
projekta za rekonstrukcijo glavne, državne ceste skozi Malečnik, ki naj bi se pripravil v
letošnjem letu in v naslednjem letu bi se naj pričelo z deli. Kar se tiče kanalizacije pove, da naj
bi se pričela dela v letu 2021. Projekt za cesto mimo OŠ naj bi se letos pripravil. Jožef Škof ga
dopolni,kar se tiče ceste skozi Trčovo v Metavo, bomo pritisnili na ministrstvo in sicer v zvezi
z odlagališčem nevarnih odpadkov v Metavi, ko so nam pred leti v zameno obljubili ureditev
ceste, aktivnosti v zvezi s tem je potrebno peljati naprej.
Andrej Stramlič pove, da je predsednik odbora za trčovsko cesto že od leta 2009, v tem času
so dela rekonstrukcije trčovske ceste do ovinka z ga. Marčič »porinili« naprej in pove, da so
sredstva za rekonstrukcijo trčovske ceste do konca »Lipovnikove« škarpe zagotovljena. Sedaj
govorimo o sredstvih za leta 2019 in 2020 in investicijska vrednost od Lipovnika do polovice
»Klajnšaka« do koder je projekt tudi narejen je 800.000 eur. Pove, da se je za denar potrebno
borit in meni da ne drži to, da naj drugi ne hodijo na občino, saj je potrebno lobirat in zase
pove, da lobira pri mestnih svetnikih, ne glede za katero politično opcijo gre in v kolikor bomo
uspeli v proračunu dobit zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo, se bo to tudi izvedlo, v kolikor
ne, bomo ostali brez. Kar se tiče dogovorov z ga. Marčič pove, da je bil pri njej skupaj s Petro
Kovač in ga. Marčič se je z vsem strinjala, ni pa takrat bilo nobenega govora o odkupu hiše.
To je ga. Marčič zahtevala kasneje in od MOM je odvisno kako se bodo odločil. Pove pa, da
ima odbor še drugo rešitev in sicer, da se betonska škarpa na drugi strani cestišča podre in se
pomakne 2m v notranjost in se cesta tako razširi. Vojko Kos ima pomisleke glede tega, saj bi
se s tem ovinek še povečal. V nadaljevanju pove Andrej Stramlič, da je rešitev pri zavodu
Kekec na vidiku, vse ostalo pa je naprej že dorečeno. Kar se tiče odbora za trčovsko cesto
pove, da ga ne more nihče »rušit«, saj so ga imenovali na zboru krajanov. Maja Harb mu pove,
da nihče ne želi nikogar rušit, temveč je potrebno odbor na novo s sklepom potrditi, saj se po
statutu s koncem mandata prenehajo tudi delovne komisije in odbori,ki so bili imenovani oz.
potrjeni s strani sveta krajevne skupnosti. V kolikor delujejo izven okvira krajevne skupnost,
gre za civilno iniciativo.
Jožef Škof je dodal, da bomo še naprej zahtevali, da se hiša odkupi in poruši, meni, da druge
rešitve ni. Prav tako pove, da brez pomoči ministrstva denarja za dokončanja rekonstrukcije
ne bo dovolj. Člani sveta so se strinjali, da naj o tem ali se mora hiša odstraniti ali ne, odloči
stroka.
Vladko Mak dodaja, da je po njegovem »tu notri zmagala občina«, vrgli so kost in samo čakajo,
da se skregamo. Meni, da je škoda kraja, kaj z njim delamo (člani sveta), pove, da se že 20 let
pogovarjajo samo o trčovski cesti in odlagališču nevarnih odpadkov. Vojko Kos ga vpraša,
zakaj v dvajsetih letih niso tega že rešili, saj so vsi že bili predsedniki krajevne skupnosti in so
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že zdavnaj imeli priložnost. Vladko Mak pove, da je predsednik povedal, da brez njegovega
soglasja ne sme nihče na občino in sedaj ne ve ali si lahko še gre delati osebni dokument ali
ne in da mu je bivši župan Fištravec v času županovanja rekel, da sta prišla k njemu Škof in
Peklar, pa sploh ni vedel zakaj sta prišla in kaj govorita. Škof je povedal, da ni mislil, da nihče
ne sme na občino, gre za sestanke oz. obiske strokovnih služb Mestne občine Maribor v imenu
Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče. Osebne dokumente izdaja Upravna enota in ne občina.
Tudi Vojko Kos se strinja s tem, da ne morejo hoditi v imenu Krajevne skupnosti MalečnikRuperče vsak član zase na pogovore, brez da so o tem predhodno člani sveta seznanjeni.
V nadaljevanju so člani sveta govorili o cesti mimo osnovne šole in sicer, da bomo vztrajali, da
se v letošnjem letu vključi projekt v proračun. Kasneje so na predlog predsednika sprejeli
3. SKLEP
Svet Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje Odbor za trčovsko cesto,
ki ostane v isti sestavi, kot je bil do sedaj s predsednikom Andrejem Stramličem.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je Jožef Škof pozdravil prisotnega gosta Ivana Celcerja in prisotnim objasnil,
zakaj ga je povabil v našo sredo. Že kar nekaj časa se na vsaki seji sproži vprašanje glede
javne razsvetljave pod Frajgrabo. Gospod Celcer je tu imel glavno vlogo in smo ga povabili,
da bo to tudi razložil,da enkrat za zmeraj razčistimo zadevo in si odgovorimo na vsa odprta
vprašanja in dileme v zvezi s tem. Ivan Celcar je povedal, da mu je Škof večkrat dal podporo,
kar se tiče luči za javno razsvetljavo pod Frajgrabo pove, da jih je zlobiral sam in financiral
preko župana, saj ima kmečki turizem in se ljudje v poletnih časih pripeljejo s kolesom čez
»frajgrabo« kjer pa je trda tema in so luči nujno potrebne. Zdelo se mu je, kot pove, higienično,
da vpraša Škofa kaj o tem misli, saj potok meji med MČ Ivan Cankar in KS Malečnik-Ruperče.
Večino kandelabrov gre tudi po desni strani, kar je MČ Ivan Cankar. Razsvetljava se je delala
po etapah, najprej vsaka četrta luč in nato vsaka druga. Nadaljeval je z razlago o financiranju
ceste, ki pri »Pavlineku« prestopi mejo MČ Ivan Cankar in KS Malečnik-Ruperče. Tudi to se je
naredilo na isti način, KS Malečnik-Ruperče je bila samo seznanjena. Nadaljeval je s cesto, ki
so jo delali skupaj občina Pesnica, MČ Ivan Cankar in Mestna občina Maribor. V nobenem od
navedenih primerov KS Malečnik-Ruperče ni bila oškodovana in ni prispevala denarja. Vladko
Mak pove, da so na seji sveta sprejeli sklep o tem, koliko denarja bodo prispevali za omenjeno
razsvetljavo. Ivan Celcar ponovno pove, da Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče ni prispevala
ničesar, je pa potreboval soglasje z njene strani, da so dela hitreje stekla. Tudi drugi člani
sveta, ki so bili člani prejšnjega mandata se spomnijo, da je šlo za soglasje in ne za finančna
sredstva. Ivan Celcer je zapustil sejo in predsednik se mu je zahvalil.
8. Dopolnitev plana komunalnih aktivnosti

Člani sveta so dopolnili plan komunalnih aktivnosti, ki je bil pripravljen v letu 2018 in bo
dopolnjen posredovan na Mestno občino Maribor ter dodan k temu zapisniku. Ob koncu te
točke je Jožef Škof zaradi tematskega sklopa dal besedo prisotni krajanki Lucija Lešnjak, ki se
je udeležila seje z željo, da kaj več izve o planu glede asfaltiranja ceste mimo njene hiše na
naslovu Grušova 11 in drugih hiš ob tej cesti. Gre za cca. 1,3 km makadamske ceste,
kategorizirane javne poti. Člani sveta ji povedo, da je omenjena cesta bila v planu za
asfaltiranje že kar nekaj let in tudi v prihodnje bo, kdaj pa bo asfaltirana pa je odvisno od
Mestne občine Maribor. V nadaljevanju so člani sveta govorili o cesti mimo OŠ Malečnik.
Vladimira Cokoja je povedala, da ni od predsednika krajevne skupnosti do danes dobila še
nobene pobude ali svetniškega vprašanja.
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9. Plan vlaganj v objekte in opremo

Referentka je prebrala plan vlaganj v objekte in opremo, ki so ga člani sveta potrjevali
lansko leto. K planu ni bilo pripomb, v takšni obliki in vrstnem redu bo dodan k zapisniku
kot priloga. Ivo Želj meni, da bi se moralo v objekt na naslovu Ruperče 1 več vlagati. Tudi
člani sveta se strinjajo, da je potrebno objekt bolje vzdrževati. Glede na porabljena sredstva
za obnovo sanitarij na omenjeni lokacijo bomo kasneje videli, koliko sredstev bomo lahko
namenili v druga dela. Člani sveta so opozorili na polomljen žleb, ki ga je potrebno
popraviti. Iva Želja zanima status nadstreška na Ženiku, referentka je zagotovila, da bo to
v doglednem času priskrbela.
10. Pregled realizacije sklepov
Referentka pove, da na prejšnji seji niso sprejeli nobenega sklepa, ki bi zahteval realizacijo
do današnje seje. To točko bomo še naprej umeščali na dnevni red.

11. Poročilo predsednikov komisij o predlaganih članih komisij
Antonio Merdaus, predsednik Komisije za socialo in zdravstvo je podal naslednje člane:
-

Antonio Merdaus
Maja Budja
Rudolf Sedič
Andreja Kelbič

Maja Budja, predsednica Komisije za priznanja je predlagala:
-

Maja Budja
Natalija Cvikl Postružnik
Maja Senica
Franc Duh
Vladimir Stožer

Franc Duh je kot poslušalec seje dodal, da bi bilo dobro, da bi čim prej izdali prošnjo za
predloge za priznanja, da ljudje v miru razmislijo.
Vojko Kos kot predsednik Komisije za komunalne zadeve je podal predloge:
-

Vojko Kos
Igor Rajšp
Milan Ribič
Breda Fushier

Tamara Murko je kot predsednica komisije za kulturne in družbene dogodke predlagala:
-

Tama Murko
Marija Kranjc
Bojana Stožer
Teodor Zorko
Klavdija Gredin
Tim Burja

Maja Budja, kot predsednica komisije za turizem in razvoj podeželja je predlagala:
-

Maja Budja
Jernej Kocbek
Urška Bračko

Člani sveta so potrdili predlagane člane komisij. Vse naknadno predlagane člane bodo
člani sveta potrjevali, ko bodo predlagani. Predsedniki komisij morajo prinesti pisna,
podpisana soglasja članov.
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12. Plan programov dela
Referentka prebere pripravljeni plan programov dela in predlaga, da se s potrditvijo plana
programov dela potrdijo tudi sredstva za programe dela, ki se razdelijo po potrebah. Člani
sveta so se s predlaganim strinjali. V plan programov dela bodo vštete tudi vse aktivnosti
krajanov, ki se brez plačila najemnine odvijajo znotraj prostorov krajevne skupnosti
(dvorana) in so razvrščene po v naprej določenem urniku ter so za uporabo prostora bili
prijavljeni na razpis. Plan programov dela bo dodan k zapisniku.
13. Pregled prejete pošte
Tamara Murko je prebrala odgovor, ki so ga posredovali iz DRCI na vprašanje glede
rekonstrukcije republiške ceste. Prav tako je v nadaljevanju prebrala pismo g. Franca
Polanca (dodan k zapisniku).
14. Vprašanja in pobude
Pri tej točki so člani sveta ponovno govorili o kanalizaciji in drugih komunalnih temah.
15. Razno
Besedo so dobili gostje, ki so izpostavili določene komunalne težave v svojem okolišu.
Predsednik se je po dolgi seji vsem zahvalil za prisotnost in gostom, da so se odzvali na
povabila.
Sejo je zaključil ob 20:45.

Pripravila:
Maja Harb

Jožef Škof
Predsednik sveta

