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MESTNA OBČINA 

MARIBOR 
KRAJEVNA SKUPNOST 
MALEČNIK - RUPERČE 

 

 
Številka: ZRSSKS 02/2014-2018 
Datum:   11. 12. 2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, ki je bila v torek, 9. 12. 2014, 
ob 16. uri,  v prostorih Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, Malečnik 51, 2229 Malečnik.   
 
PRISOTNI ČLANI: Jožef Škof - predsednik, Drago Peklar - podpredsednik, Peter Bračko - 
član, Darinka Budja - članica, Anton Cvikl - član, Franc Krajnc - član, Vladko Mak – član in 
Andrej Stramlič – član. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI: Tamara Murko – članica. 
 
DRUGI PRISOTNI: Vladimira Cokoja, svetnica MS MOM. 
 
ZAPISNIKAR: Jernej Španinger, referent KS Malečnik – Ruperče.  
 
ČAS ZAČETKA PISANJA ZAPISNIKA: 16:00 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Krajevne skupnosti 

Malečnik – Ruperče  
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje, 1. izredne seje in 1. dopisne 

seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
5. Predstavitev turističnega projekta na Gorci (Marjan Vidovič)  
6. Določitev delovnih teles Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
7. Določitev inventurnih komisij Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče   
8. Priprava proračuna  MOM za leti 2015 in 2016 
9. Plan komunalnih akcij za leti 2015 in 2016 
10. Pregled in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
11. Programi dela za leto 2015 
12. Pobude in vprašanja 
13. Razno 

 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta KS Malečnik – Ruperče je zbrane najprej lepo pozdravil ter ugotovil, da je 
seja sveta sklepčna, saj je navzočih osem (8) članov. 
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Gospod Andrej Stramlič je nato podal proceduralni predlog, da se seje sveta snemajo, nakar 
je mu predsednik odgovoril, da se seje tako ali tako snemajo. Svetniki so nato glasovali o 
proceduralnem predlogu in sprejeli 
 
SKLEP 1: 
Seje sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se snemajo na magnetofonski trak, 
posnetek seje pa se uniči, ko je zapisnik s strani sveta KS Malečnik – Ruperče potrjen. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
  
 
Predsednik sveta KS Malečnik – Ruperče je zbranim predstavil predlog dnevnega reda, kjer 
je povedal, da točka 5 odpade, saj se gospod Marjan Vidovič seje ni mogel udeležiti. Glede 
dnevnega reda je podal predlog tudi gospod Andrej Stramlič in sicer, da se zamenjata točki 8 
in 9 ter da je beseda »določitev« iz 6 in 7 točke nadomesti z besedo »imenovanje«. Dodal je 
še naj se v točki 10 na koncu doda »za objekt Center Malečnik«. Svet Krajevne skupnosti 
Malečnik – Ruperče je nato sprejel 
 
SKLEP 2:  
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče je obravnaval dnevni red 2. redne seje ter 
sprejel predlagane dopolnitve. Nov dnevni red se glasi: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Krajevne skupnosti 

Malečnik – Ruperče  
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje, 1. izredne seje in 1. dopisne 

seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
5. Imenovanje delovnih teles Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
6. Imenovanje inventurnih komisij Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče   
7. Plan komunalnih akcij za leti 2015 in 2016 
8. Priprava proračuna  MOM za leti 2015 in 2016 
9. Pregled in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

objekt Center Malečnik 
10. Programi dela za leto 2015 
11. Pobude in vprašanja 
12. Razno 

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje  
Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče  

 
Predsednik je predstavil zapisnik 1. dopisne seje ter pozval člane sveta, da ga potrdijo, saj 
so se z njim seznanili v gradivu. Ker pripomb ni bilo je svet sprejel 
 
SKLEP 3: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta 
Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče. 
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Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje, 1. izredne seje in 1. dopisne seje 

Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče  
 
Predsednik je nato dal besedo tajniku Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, ki je podal 
poročilo o izvršitvi sklepov. Ker so bili vsi sklepi izvršeni in ker pripomb ni bilo je svet sprejel 
 
SKLEP 4: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil poročilo o 
izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) redne seje, 1. izredne seje, in 1. dopisne seje Sveta 
Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

5. Imenovanje delovnih teles Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
 

Predsednik je prisotne opozoril na gradivo v katerem so imeli navedena delovna telesa, 
predlagana s strani strokovnih služb Mestne občine Maribor. Po krajši razpravi je svet 
ugotovil, da bodo na tej seji imenovali samo Komisijo za komunalne zadeve, promet, urejanje 
prostora in varovanje okolja ter Komisijo za priznanja in zahvale. Gospod Andrej Stramlič je 
še predlagal, da se ustanovi tudi Gradbeni odbor za nadaljevanje izgradnje 3. in 4. etape 
ceste v Trčovo ter predlagal tudi člane odbora. 
 
Člani sveta so po daljši razpravi, v kateri so za člane Komisije za komunalne zadeve, promet, 
urejanje prostora in varovanje okolja predlagali po enega krajana iz posamezne katastralke 
Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, sprejeli naslednji 
 
SKLEP 5: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče za potrebe delovanja krajevne skupnosti 
ustanovi komisijo za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
Člani sveta so nato razpravljali o predsedniku, podpredsednik in članih omenjene komisije. V 
razpravo sta se vključila tudi gospod Drago Peklar in gospod Jernej Španinger, ki sta člane 
sveta opozorila, da so po Statutu Mestne občine Maribor člani delovnih teles Mestnega sveta 
lahko tudi občani Mestne občine Maribor, vendar ne več kot polovica članov in da mora biti 
predsednik delovnega telesa nujno član sveta. Dodala sta, da se Statut Mestne občine 
Maribor smiselno uporablja oziroma velja tudi za svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti. 
 
Člani sveta so odločitev, da je v navedeni komisiji več krajanov, ki niso člani sveta, kakor pa 
članov sveta argumentirali tako, da je potrebno v delo vključiti čim več krajanov po ključu, da 
je zastopan vsak kraj v krajevni skupnosti, saj so krajani, ki so na terenu, izredno pomemben 
člen za doseganje blaginje celotne krajevne skupnosti. 
 
Po zaključku razprave so sprejeli 
 
SKLEP 6: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče:  

- za predsednika komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 
varovanje okolja izvoli: gospoda Draga Peklarja; 
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- za podpredsednika komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 
varovanje okolja izvoli: gospoda Andreja Stramliča (tudi za območje Trčove); 

- za člane komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje 
okolja izvoli: 

o gospoda Milana Pavaleca (območje Celestrine); 
o gospoda Iva Želja (območje Grušove); 
o gospo Bredo Fuschier (območje Hrence); 
o gospo Darinko Budja (območje Malečnika); 
o gospoda Janeza Krapšeta (območje Metave); 
o gospoda Borisa Žvajkerja (območje Nebove) 
o gospo Dragico Lenič (območje Ruperč); 
o gospoda Alojza Valentana (območje Vodol). 

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
Člani sveta so nato po krajši razpravi imenovali Gradbeni odbor za nadaljevanje izgradnje 3. 
in 4. etape ceste v Trčovo ter sprejeli 
 
SKLEP 7: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče za potrebe delovanja krajevne skupnosti 
ustanovi Gradbeni odbor za nadaljevanje izgradnje 3. in 4. etape ceste v Trčovo, ki 
deluje v okviru komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje 
okolja.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
Hkrati so potrdili tudi predlog gospoda Andrej Stramliča za člane in predsednika navedenega 
gradbenega odbora, kljub seznanitvi z določilom Statuta Mestne občine Maribor, glede 
sestave delovnih teles, in sprejeli 
 
SKLEP 8: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče:  

- za predsednika Gradbenega odbora za nadaljevanje izgradnje 3. in 4. etape 
ceste v Trčovo izvoli: gospoda Andreja Stramliča; 

- za člane Gradbenega odbora za nadaljevanje izgradnje 3. in 4. etape ceste v 
Trčovo izvoli: 

o gospoda Vladimirja Stožerja; 
o gospoda Igorja Rapoca; 
o gospoda Igorja Lipovnika; 
o gospoda Ivana Gobca ml.. 

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
Predsednik sveta je nato sejo nadaljeval s točko imenovanja Komisije za priznanja in 
zahvale, kjer je za predsednico predlagal gospo Tamaro Murko. V razpravo se je vključil tudi 
gospod Vladko Mak, ki je predlagal, da se člane in podpredsednika določi na podlagi 
sestanka med predsedniki društev in organizacij ter Svetom Krajevne skupnosti Malečnik – 
Ruperče in da se sestava komisije potrdi takrat. Svet je nato sprejel 
 
SKLEP 9: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče za potrebe delovanja krajevne skupnosti 
ustanovi Komisijo za priznanja in zahvale.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
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SKLEP 10: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče za predsednico Komisije za priznanja in 
zahvale izvoli gospo Tamaro Murko, podpredsednika in člane komisije pa bo Svet 
Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče imenoval po sestanku s predsedniki društev 
in organizacij, ki bo v januarju 2015. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
Predsednik je nato dal besedo gospodu Dragu Peklarju, ki je dejal, da je bilo omenjeno, da bi 
se ustanovil t. i. varnostni sosvet, za ustanovitev katerega pa trenutno ne vidi potrebe 
oziroma še ne nima ideje kako bi bil sestavljen oziroma zastopan. Predlagal je, da pristojno 
policijsko postajo oziroma vodjo policijskega okoliša v januarju 2015 pozovejo, da pripravi 
poročilo o varnosti v Krajevni skupnosti Malečnik – Ruperče za pretekla leta na podlagi 
katerega bodo nato na eni izmed naslednjih sej ali ustanovili varnostni kolegij ali navedeni 
predlog opustili. 
 
 

6. Imenovanje inventurnih komisij Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
 
Predsednik je članom sveta predstavil, da morajo imenovati: 

- Inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 
- Inventurno komisijo za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev. 

 
Po krajši razpravi je svet imenoval komisiji in sprejel 
 
SKLEP 11: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče  

- za predsednika Inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja izvoli: gospoda Petra Bračka; 

- za člana Inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
izvoli: gospo Darinko Budja in gospoda Franc Krajnca. 

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
SKLEP 12: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče  

- za predsednika Inventurne komisije za popis denarnih sredstev, obveznosti in 
terjatev izvoli gospoda Petra Bračka;  

- za člana Inventurne komisije za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev 
izvoli: gospo Darinko Budja in gospoda Franc Krajnca. 

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

7. Plan komunalnih akcij za leti 2015 in 2016 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče je predstavil predlagani plan 
komunalnih akcij za leti 2015 in 2016 ter dal besedo gospodu Petru Bračku, ki je apeliral na 
predsednika in člane sveta, da bi se v tem mandatu držali plana, ki ga bodo potrdili. 
 
Gospod Andrej Stramlič je nato podal predlog, da se januarja 2015 skliče sestanek, na 
katerega se povabi gospo Valerijo Lešnik, gospoda Tomislava Rebernika, gospoda Denisa 
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Kocbeka in druge strokovne uslužbence Urada za komunalo, promet in prostor, da svet 
seznanijo z dejstvi, kaj lahko pričakujejo oziroma kaj iz predlaganega plana je uresničljivo. 
 
Člani sveta so nato sprejeli 
 
SKLEP 13: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil plan komunalnih 
akcij za leti 2015 in 2016 ter sklenil v januarju 2015 povabili predstavnike Urada za 
komunalo, promet in prostor na strokovni sestanek, katerega tema bo izvajanje 
navedenega plana.  
  
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

8. Priprava proračuna MOM za leti 2015 in 2016 
 
Predsednik sveta je na kratko predstavil predlog finančnega načrta, ki je bil posredovan 
Uradu za finance in proračun. Sledila je krajša razprava, nato pa je besedo dobila gospa 
Vladimira Cokoja, ki je s stališča svetnice in podpredsednice Odbora za finance pri mestnem 
svetu Mestne občine Maribor razložila sprejemanje in vsebino navedenega proračuna.  
 
Besedo je nato dobil gospod Andrej Stramlič, ki je predlagal, da se morajo predsedniki ožjih 
delov Mestne občine Maribor vsaj 5 do 6 krat na leto sestati z županom Mestne občine 
Maribor, kot je bilo v navadi za časa župana Borisa Soviča. Svetniki so se s predlogom 
strinjali. 
 
Po koncu razprave so člani sveta sprejeli 
 
SKLEP 14: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil predlog finančnih 
načrtov za leti 2015 in 2016.   
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

9. Pregled in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za objekt Center Malečnik 

 
Predsednik je predal besedo gospodu Jerneju Španingerju, ki je razložil ves potek 
pridobivanja dovoljen in naročanja ter izvajanja projektov za objekt Center Malečnik in 
podrobno predstavil omenjeni dokument. Člani sveta so se strinjali z navedenim 
dokumentom in sprejeli 
 
SKLEP 15: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za objekt Center Malečnik. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

10. Programi dela za leto 2015 
 
Predsednik je na kratko predstavil predlagani program dela za leto 2015. Gospod Vladko 
Mak je nato predlagal, da se v januarju skličejo predstavniki vseh društev in organizacij ter, 
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da se dogovorijo za izvajanje oziroma morebitne spremembe programa dela za leto 2015. 
Dodal je še, da je potrebno, da krajevna skupnost prevzame koordinacijo med društvi. 
 
Gospod Drago Peklar je nato predlagal, da bi krajevna skupnosti po potrebi izdelovala pisno 
informacijo v A4 formatu, na katerem bi bilo zapisano aktualno, ki bi zajemalo vse pretekle 
dogodke, dosežke in opravljena dela, služil pa bi tudi kot vabilo k naslednjim prireditvam, 
dogodkom in kot informator nasploh. Dodal je, da bi se navedeni informator pošiljal brez 
naslovnika na vse hišne številke v Krajevni skupnosti Malečnik – Ruperče, ki jih je nekaj čez 
osemsto (800). 
 
Po krajši razpravi so člani sveta potrdili predlagani program dela za leto 2015 z dopolnitvijo, 
ki se nanaša na izdajanje informacij in sprejeli 
 
SKLEP 16: 
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil program dela za 
leto 2015 z dopolnitvijo z dodatno točko, katere vsebina je izdajanje pisne informacije 
po potrebi. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 
 

11. Pobude in vprašanja 
  
Predsednik je odprl točko pobude in vprašanja ter najprej dal besedo gospodu Andreju 
Stramliču. Slednji je podal pobudo, da je glede problematike zemljine, ki jo je odneslo ob 
strugi reke Drave potrebno poslati dopis oziroma vabilo na ARSO in obvestiti pristojne službe 
ter odgovorne osebe ter opraviti ogled na terenu.  
 
Nadaljeval je, da se more urediti tudi problematika pluženja in sicer, da bi se plužilo tudi 
tistim krajanom, ki so onemogli in pomoči potrebni in se tako omogoči lažji dostop 
intervencijskim  vozilom (reševalna, patronaža, …), četudi gre za zasebno cesto oziroma pot. 
Pri tem je navedel dva občana na območju Trčove, g. Cvikl pa je omenil še osebo v Nebovi. 
Tajnik ga je tu opozoril, da v kolikor gre za zasebno lastnino, občina oziroma javne službe 
nimajo pristojnosti in v te parcele ne smejo posegati. 
 
Po krajši razpravi je bilo dogovorjeno, da se za navedene primere dogovori z koncesionarji, 
ki bodo plužili ceste, da splužijo tudi v naprej dogovorjene poti do zasebnih hiš, morebitne 
stroške pa se krije iz finančne postavke za vzdrževanje javnih poti.  
 
Gospod Andrej Stramlič je še dodal, da se more urediti odvodnjavanje pri tabli Trčova ter 
narediti zbirni kanal in prepust pod cesto v reko Dravo saj voda izteka iz hriba in tako obstaja 
nevarnosti poledice in z njo povezane nevšečnosti. Predsednik mu je nato odgovoril, da je 
glede navedene problematike urejeno, saj naslednji dan pride v krajevno skupnosti gospa 
Valerija Lešnik, da opravi ogled in ustrezno ukrepa. 
 
V tej zvezi je ga. Budja opozorila tudi na neurejeno odvodnjavanje na klancu ceste od glavne 
ceste proti šoli (odcep pri gostilni Lorber), ki, predvsem v zimskem času, predstavlja veliko 
nevarnost za vse vrste udeležencev v prometu (poledenelo in spolzko).  
 
Naslednjo pobudo je podal gospod Peter Bračko, ki je predlagal, da se naj površina pred 
gasilskim domom redno pluži saj intervencijska vozila potrebujejo neoviran izhod v primeru 
intervencije. 
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Nato je vprašanje postavil gospod Drago Peklar, ki je izpostavil problematiko kako bodo 
izvedli pluženje starejšim in obnemoglim krajanom tam, kjer gre za zasebna zemljišča, zdaj 
ko se je odprla problematika z GPS napravami, ki jih imajo plužne službe.  
 

13. Razno 
 
Predsednik je povedal, da je potrebno z ARSO-m sklicati sestanek in sprejeti časovni plan, 
kdaj se bodo izvajala čiščenja reke Drave, saj se navedeno mora narediti v letu 2015.  
 
Predsednik je nato besedo predal gospodu Dragu Peklarju, ki je povedal, da se zavzema za 
ureditev statusa članov sveta mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ugotavlja, da so navedeni 
člani sveta v Mestni občini Maribor v podrejenem položaju napram članom svetov ožjih delov 
občin v drugih predvsem mestnih občinah. Dodal je, da Mestna občina Maribor smatra člane 
sveta ožjih delov kot drugorazredne kar je razvidno že iz Statuta Mestne občine Maribor, ki je 
glede navedene problematike v nasprotju z zakonom in v korist občini. Dodal je še, da se bo 
aktivno zavzemal in boril, da Mestna občina Maribor uredi svoje predpise skladno z zakoni in 
prizna navedenim članom sveta tisto kar jim za opravljeno delo, ki so ga naredili za blaginjo 
kraja in občine pripada, predvsem sejnine, kot jih imajo drugod in tudi pokritja stroškov, ki jih 
imajo aktivni člani sveta z delom na terenu (potni stroški, raba lastnih prevoznih sredstev za 
namene Mestne občine Maribor,…) in s telefonskimi klici za namene kraja in občine. 
 
Predsednik in podpredsednik sta nato še razložila problematiko, ki so jo odprli na sestanku 
predsednikov in podpredsednikov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter, da potekajo 
dogovori z Ministrstvom za javno upravo oziroma gospodom Lavtarjem za sestanek nekje v 
januarju 2015. 
 
Po zaključeni točki se je predsednik vsem lepo zahvalil in zaključil z 2. redno sejo sveta. 
  
 
Seja je bila končana ob 18.39 uri.  
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