OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Številka: 032-0027/2018-2
Datum: 17. 4. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 17. aprila 2019, s
pričetkom ob 17.00 v pisarni direktorja občinske uprave Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Martin Lesjak, Lovro Bačun, Lilijana Jug, Dunja Šulc
VABLJENI PRISOTNI: Tanja Kocjan, Marjana Blažke, Hedvika Potočar, mag. Truda Vene,
podžupan Jernej Ajd, Marko Turčin – predstavnik Zdravstvenega doma Maribor, Nataša
Vidovič – predstavnica Sončnega doma, Tatjana Ribič – predstavnica Sončnega doma.
VABLJENI ODSOTNI: županja Urška Repolusk
ZAPISNIKARICA: Tinka Očko

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Mihael Kranjčević. Najprej je
pozdravil vse prisotne in gosta, ter ugotovil sklepčnost. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 4
članov od 5, kolikor jih odbor šteje, zato je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom
ter veljavno sklepa.
AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev
skrajšanega zapisnika 1. redne seje ODD.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 1. redne seje.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda, tako da se točka sedem
obravnava takoj za številko tri, ostale pa se preštevilčijo. Spremembo je bila predlagana z
namenom da lahko g. Marko Turčin prvi razloži svoje gradivo.
Spremenjen predlagani dnevni red je sledeč:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP Rekonstrukcija prostorov v
kletni etaži objekta Sodne ulice 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije - za
dejavnost CT
5. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 – druga obravnava
6. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2018
7. Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini v občini Ruše
8. Letni program športa v Občini Ruše za leto 2019
9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ruše
10. Razno
Člani so se s predlaganim spremenjenim dnevnim redom strinjali, zato je odbor soglasno (s
4 glasovi ZA) sprejel:
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjen predlagani dnevni red 2. redne
seje.
AD/4
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP
REKONSTRUKCIJA PROSTOROV V KLETNI ETAŽI OBJEKTA SODNE ULICE 13
ZA POTREBE AMBULANTNIH PROSTOROV RADIOLOGIJE - ZA DEJAVNOST CT
Predsednik še je enkrat pozdravil gosta g. Turčina in ga prosil, da predstavi gradivo. G.
Turčin je pojasnil, da CT diagnostika, ki je vedno bolj v uporabi, omogoča slikanje notranje
zgradbe teles in se z njegovo pomočjo hitro ugotovi bolezensko stanje. Za ta program CT so
se borili vsaj 4 leta, da so ga pridobili, zdaj prehajajo k splošnemu dogovoru in v letošnjem
letu morajo to stvar realizirati. Sama investicija je ocenjena na slab 1,5 mio. in od tega
Zdravstveni dom prispeva 1.226.222 z DDV, na občine ustanoviteljice pa bi odpadlo 262.469
EUR. Občina Maribor bo dala denar za Zdravstveno postajo Tezno in zato tukaj ne bo more
prispevati, vendar pa soglašajo. Na Občino Ruše znese znesek sofinanciranja 10.761.21
EUR z DDV. G. Turčin je izpostavil, da če program ne bodo realizirali, ga ne bodo več nikoli
dobili, kar pa ni dobro, glede na potrebe ljudi. Imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Če
pristopi več kot 90% občin so občine dolžne to urediti, ker pa ima Občina Maribor 63,12%
delež in tega ne bo zagotovila, vsled temu tudi ostalim občinam ni potrebno. Izpostavil je, da
upajo, da bo projekt Občina Ruše podprla, ne morejo pa nas prisiliti. Uredili so si že
namenski kredit, zaradi velikih potreb in bodo v investicijo vsekakor šli. Želijo si, da bi občine,
ki niso dolžne, kljub temu pristopile k projektu v dobro nas vseh.
Predsednik se je g. Turčinu zahvalil za pojasnilo in dejal, da glede nato, da bodo tudi naši
občani in občanke koristili storitve ne vidi razloga, da ne bi podprli investicije. Odprl je
razpravo a pripomb ni bilo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da potrdi
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Rekonstrukcija prostorov v
kletni etaži objekta Sodne ulice 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije – za
dejavnost CT«.
Sejo je ob 17.12 zapustil g. Marko Turčin.
AD/5
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
Predsednik je predal uvodno obrazložitev h gradivu Tanji Kocjan. Pojasnila je, da je Boštjan
Petek v prvi obravnavi pojasnil skoraj vse in da bo predstavila le na kratko, kar se tiče
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predvsem družbenih dejavnosti: planirane so investicije na družbenih dejavnosti v znesku
231.617 EUR, investicija v Kulturni dom Ruše 256.628 EUR, prispevek ob rojstvu otroka iz
65 EUR na 350 EUR, vzpostavitev medgeneracijskega centra, avtobusni prevoz za starejše
nad 65 let sofinanciran 100%, vzpostavitev fitnes centra in pa programska sredstva so se
Cezamu zmanjšala, ker bo določene prireditve delala občina sama. Razlika med prvim in
drugim branjem je minimalna in ta je, da se znižajo sredstva ustvarjalnim delavnicam iz
30.000 EUR na 20.000 EUR in razlika med ceno programa in plačila staršev je za 5000
EUR. Torej za 15.000 EUR se zmanjša na teh dveh postavkah in se doda na
medgeneracijski center.
Predsednik je odprl razpravo. V razpravi sta sodelovala Lovro Bačun in Mihael Kranjčević.
Lovro Bačun je dejal, da je zelo pozitivno kar se tiče prispevka za mlade družine, se pa ne
strinjajo, da se jemlje denar pri delavnicah.
Predsednik je ponovno izpostavil da je njegova želja in želja svetniške skupine, da se
zmanjšuje tekoča poraba in da se povečujejo sredstva za investicije, ki nas čakajo. Ti dve
investiciji sta dom starostnikov in čistilna naprava. Tukaj bodo pri nekaterih stvareh ostro
nastopili predvsem v okviru kadrovskega načrta. Želel je, da se mu pojasni sredstva za
povečan obseg dela in nadure.
Pripomba Mihaela Kranjčevića je, da mora število zaposlenih v kadrovskem načrtu ostati
enako kot je bilo v letu 2018 in da se ne povečuje. V primeru, da se število zaposlenih v
kadrovskem načrtu ne bo zmanjšalo na seji ne bo podprl proračuna za leto 2019. Večat
število zaposlenih pri istem obsegu del in nalog je nesmiselno in povsem nepotrebno.
Obrazložitev: Tanja Kocjan je pojasnila, da ima kadrovski načrt skozi vsa leta odobrenih 39
delovnih mest in ta kvota se ni izpolnila, da je breme nastalo zaradi odpuščanj, da je režijski
obrat podhranjen, veliko je bilo upokojitev in da je to razlog za povečan obseg dela in
nadure.
Po razpravi je predsedujoči podal predloge na glasovanje.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 v drugi obravnavi.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2019 in da
pooblasti županjo, da sprejme letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Ruše za leto 2019 za nepremičnine, ki niso zajete v letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Ruše za leto 2019 do vrednosti 10.000 evrov (brez DDV).
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2019.
AD/6
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2018
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Predsednik je predal besedo Tanji Kocjan, ki je pojasnila, da je iz zaključnega računa
razvidno poslovanje občine v letu 2018 in vsebuje vse poslovne dogodke vključno s
povzetkom premoženjskega stanja na dan 31.12.2018. Prihodki celotne občine so v letu
2018 znašali 6,6 mio EUR, odhodki pa 6,4 mio EUR. K zaključnem računu je priloženo
poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja k stvarnem premoženju za leto 2018. Kar se tiče
realizacije na družbenih dejavnosti je znašala 3,2 mio EUR in bila je 97% realizacija. Za
investicije so na družbenih dejavnostih v letu 2018 porabili 228 854 EUR: Kreditov za
investicije na družbenih dejavnosti niso najemali. Pridobili pa so iz fundacije za šport 8.057
EUR za ureditev tribun in razvidno je tudi, da je zapadla investicija iz leta 2017 – posodobitev
nogometnega stadiona v letu 2018 - 21.000 EUR. Povedala je da so vse večje investicije bile
realizirane na področju športa, ter predala besedo Marjani Blažke.
Marjana Blažke je predstavila investicije na področju športa: posodobitev NK stadiona
(tribune), drsališče, splav, disk golf, za igrišče Bistrico od Dravi stebri in temelji za ograjo vse
skupaj v vrednosti 130.000 EUR.
Mihael Kranjčević je odprl razpravo v katero so se vključili Lovro Bačun in predsednik.
Lovro Bačun je želel pojasnilo glede investicije splav iz proračuna, da je težko razvidno.
Marjana je podala odgovor, da se ga vidi na postavki 8112, konto 420- 402 in da je
obrazložitev v načrtu razvojnih programov. Mihael Kranjčević je dodal, da splav nima
upravičenih investicijskih sredstev.
Mihael Kranjčević je podal naslednje pripombe:
- da ni transfernih prihodkov – projektov iz državnih proračunov in da zadnji omembe
vreden projekt je bil leta 2014, od takrat naprej pa je vidno pomanjkanje projektov s
strani političnega vodstva občine,
- glede postavke varuha predšolskih otrok,
- glede Matavškove jame,
- glede nakupa viličarja, ki ni bil v planu,
- da so programski stroški Cezama zelo visoki, glede na izplen,
- da splav nima upravičenosti v smislu papirologije za investicijo,
- da je bil v letu 2018 dva krat rebalans in
- da je bilo z virmanom premeščenih prvič okrog 157.000 in drugič 147.120 EUR
sredstev. (Lovro Bačun je dodal, da je bilo skupno premeščenih okoli 500. 000 EUR
sredstev).
Povzel je, da ne misli podpreti tega zaključnega računa, saj takšnega načina dela si z
davkoplačevalskim denarjem ne moremo privoščiti.
Predsedujoči je podal predloga na glasovanje:
Odbor za družbene dejavnosti (z 0 glasovi ZA, 4 PROTI) ni sprejel:
SKLEP-a št. 7:
Občinski svet Občine Ruše, sprejme zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto
2018.
in prav tako Odbor za družbene dejavnosti (z 0 glasovi ZA, 4 PROTI) ni sprejel:
SKLEP-a št. 8:
Občinski svet Občine Ruše sprejme poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2018.
AD/7
PRAVILNIK O UKREPIH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN POMOČI DRUŽINI V
OBČINI RUŠE
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Hedvika Potočar je podala uvodno obrazložitev. Pravilnik se je spremenil zaradi zakonodaje
1.6.2018, ki opredeljuje, da so lahko plačniki tudi vnuki, nečaki, bratje, sestre in ne samo ožji
člani družine.
Ob 17.39 je sejo zapustila Truda Vene.
Potočarjeva je nadaljevala, da je komisija v preteklosti imela težavo, saj ni mogla pomagati
posameznikom, ki so nujno potrebovali pomoč. Z novim pravilnikom imamo sedaj možnost,
da lahko en krat na leto pomagamo posameznikom v izrednih razmerah (izguba službe,
nakup drv…). Pri subvenciji za prehrano otrok starši podajo vlogo le na občino in predložijo
dohodke (prejemniki denarne socialne pomoči, starševskega dodatka). Na podlagi vloge se
izda odločba.
Ob 17.40 se je seji pridružil peti član Odbora za družbene dejavnosti: Martin Lesjak,
kateri je bil do te ure opravičeno odsoten, saj je moral biti prisoten tudi na sestanku delovne
skupine za kresovanje, ki je potekal v istem času kot seja ODD. V odboru za družbene
dejavnosti je sedaj prisotnih vseh 5 članov od 5, kolikor jih odbor šteje.
Potočarjeva je nadaljevala, da z novim pravilnikom lahko starši podajo vlogo za
subvencioniranje ob rojstvo otroka v roku šestih mesecev od rojstva otroka (v prejšnjem
pravilniku je bil rok do 6 tednov).
Pri letovanju otrok so vključeni sedaj tudi tisti, ki so dopolnili 5 let. Vključena je tudi pomoč na
domu ( e oskrba in drugi primeri).
Predsedujoči je odprl razpravo. Lilijani Jug je Potočarjeva odgovorila, da po novem vse
pomoči, ki so nad 500 EUR potrdi županja in ne občinski svet. Predsednik je izpostavil, da bi
bilo v izredno socialno pomoč bilo smiselno, da bi v pravilnik vključili denarno pomoč za
starejše nad 75 let. Odgovorila je Hedvika, da so starejši nad 75 let zajeti v izredno socialno
pomoč.
Seji sta se ob 17. 47 pridružili predstavnici iz Sončnega doma ga. Nataša Vidovič in ga.
Tatjana Ribič.
Predsednik in Lilijana Jug sta želela vedeti kako starostniki pridejo do informacije, da lahko
prejme to socialno pomoč. Potočarjeva je pojasnila, da bo objava na spletni strani občine, v
novicah in da se bo obvestilo društva upokojencev, ter ostala društva.
Nato je predsednik poudaril, da je potrebno v pravilnik vnesti čim več kriterijev, ki bodo
razbremenili občinsko upravo in druge postopke in da je najbolj pomembno, da ne bo prišlo
do izkoriščanja. Prebral je tudi nekaj predlogov kriterijev in še enkrat poudaril, da se moramo
zavarovati, saj so to socialni transferji in se moramo izogniti nenamenski porabi. Hedvika
Potočar je izpostavila, da do sedaj ni bilo primera izkoriščanja in da so sredstva strogo
namenska.
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 9:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini v Občini Ruše.
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Predsednik je podal predlog, da se v že spremenjenem dnevnem redu preštevilči letni
program športa na predzadnjo točko (iz točke 8 v 9) in se predhodno obravnava
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ruše. Vsi
člani odbora so se s predlogom strinjali.
AD/8
SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA
DOMU V OBČINI RUŠE
Predstavnica Sončnega doma Nataša Vidovič je uvodoma obrazložila, da so razlogi za
povišanje ekonomske cene povečani stroški dela v skladu z Dogovorom o plačah in drugih
stroških dela v javnem sektorju (iz 18 v 19 plačni razred), višja minimalna premija
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in uskladitev
regresa za letni dopust v skladu z minimalno plačo. Zvišanje je za uporabnika 11 centov, za
občino pa 10 centov.
Ob 18.03 je sejo zapustila Hedvika Potočar.
Predsednik je odprl razpravo v katero so se vključili člani odbora. Martin Lesjak je izpostavil,
da je že lani vedel kaj se bo zgodilo, da bo letos ponovno povečanje, plače delavk pa se niso
dvignile. Nataša Vidovič je pojasnila, da so se plače zvišale v skladu z zakonom za vse
delavke za 1 plačni razred in da so v stroške upoštevali tudi potne stroške. Mihael Kranjčević
je izpostavil, da je trenutno vključenih 68,75 ljudi in da če želimo povečati število vključenosti
ljudi se mora znižati procent sofinanciranja in tako zmanjšamo število ur na uporabnika.
Martin Lesjak je poudaril, da je starostna struktura v Občini Ruše zelo visoka in da trend
raste in da bo kmalu v Občini Ruše nad 25% ljudi, ki bodo stari nad 65 let.
Marjana Blažke je povedala da že od leta 2013 se svetniki niso strinjali z dvigom cen na
uporabnika in da tisti ki si ne morejo privoščiti pomoči, jo imajo možnosti dobiti na podlagi
odločbe Centra za socialno delo.
Lovro Bačun je izpostavil problem, da se nekomu sofinancira, ki mogoče tega sploh ne
potrebuje. Podal je predlog, da se pripravi lestvica, da se lahko zniža masa v proračunu.
Marjana Blažke je poudarila, da je vedno več odločb, saj imajo ljudje majhne pokojnine,
stroški se dvigujejo in da je trenutno 14 oseb, ki potrebujejo sofinanciranje v celoti ali delno.
Predsednik je zaključil razpravo in podal predloga na glasovanje:
Odbor je (s 4 glasovi ZA, 1 PROTI) sprejel naslednji
SKLEP št. 10:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme:
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

Predsednik je podal na glasovanje predlog, ki se je oblikoval ob razpravi:
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 11:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinski upravi Občine Ruše, da pripravi
analizo, kako lahko pridemo do večjega števila uporabnikov, z manjšim procentom
deležem sofinanciranja občine.
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Predstavnici Sončnega doma Tatjana Ribič in Nataša Vidovič sta odšli iz seje ob 18.26.

AD/9
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RUŠE ZA LETO 2019
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke, ki je pojasnila, da je Letni program športa
vsebinsko podoben letnemu programu iz leta 2018, razen usklajene so nekatere vsebine z
odlokom, ki je bil lani potrjen. Bil je poslan tudi Športni zvezi Ruše, ki ni imela pripomb na
vsebino. Želeli so le povečati sredstva za 12.000 EUR za razdelitev po programih, ampak so
sredstva letos ostala v enakem obsegu. V proračunu Občine Ruše so za leto 2019
predvidena sredstva za sofinanciranje športnih programov na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje izvajanje letnega programa športa okvirno 142.796,00 EUR.
Pojasnila je na kratko spremembe:
- zaradi udeležencev letu 2018 so se pri programu invalidov sredstva prerazporedila na
izobraževanje in interesno dejavnost šoloobveznih otrok,
- pri športnih prireditvah se je z odlokom uvedel točkovni sistem, zaradi zagotavljanja
zadostne višine sredstev dveh prireditev: Športni vikend in Športnik leta so v letnem
programu športa določili višine sofinanciranja, za ostale prireditve pa velja točkovni sistem.
Predsednik je odprl razpravo. Podžupan Jernej Ajd je izpostavil, da je potrebno narediti
dolgoročno strategijo, da se določi časovna dinamika koliko sredstev se bo za kaj porabilo v
določenih letih, saj je to skupni denar in se mora vzpostaviti red. Zneski ki se namenijo
društvom so ogromni in jih je treba racionalizirati.
Marjana Blažke je pojasnila, da se za vse športne objekte pokrite in nepokrite morajo
zagotoviti vzdrževalna sredstva, da bodo občani imeli brezhibne objekte za uporabo.
Predsednik je ponovno izpostavil in podal pripombo pri postavki bazen – fitnes, da je
potrebno za 30.000 EUR poiskati odgovornost, saj smo imeli fitnes, nato so bile naprave
preseljene, sedaj opustošen objekt in zdaj ponovna vzpostavitev fitnesa!
Na vprašanje Lilijane Jug kje so fitnes naprave je Blažke Marjana odgovorila, da so locirane
na Mariborski cesti 31, nekaj pa jih je na bazenu.
Predsednik je zaključil razpravo in podal predlog na glasovanje.
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 12:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme:
Letni program športa v Občini Ruše za leto 2019.

AD/10
RAZNO
Predsednika so drugi odbori opozorili, da te seje, ki so bile sedaj v prvem in drugem branju bi
vzeli drugo sejo kot nadaljevalno, da je to kot ena seja in zapade kot plačilo ene seje. Podal
je predlog članom Odbora za družbene dejavnosti ali se strinjajo, da se prejšnja konstitutivna
seja in ta kot nadaljevalna štejeta kot plačilo ene seje.
S strani članov se je porodilo vprašanje, če se to lahko izvede in da se bodo v nasprotnem
primeru plačilu ene seje odpovedali.
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Predsednik je na osnovi razprave podal predlog na glasovanje:
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 13:
Člani odbora za družbene dejavnosti se strinjajo, da za prejšnjo konstitutivno sejo in
to kot nadaljevalno, prejmejo plačilo za samo eno sejnino, oziroma se eni sejnini
odpovedo.

Lilijana Jug je podala predlog za naslednja leta, da glede na to da se tako dolgo sprejema
proračun, društva pa so zadolžena za planiranje svojih aktivnosti, če bi lahko društva glede
na lansko leto prejele dvanajstino finančnih sredstev.
Tanja Kocjan je odgovorila, da je rešitev v dvoletnem proračunu. Marjana Blažke pa je
dodala, da glede na zakon, društva ne zapadejo v začasno financiranje.
Možnost bi morda bila, da po javnem razpisu za šport in potrjenem proračunu društvom na
podlagi sklepa financira občina del zneska za enako obdobje kot predhodno leto, pod
pogojem da je društvo prijavljeno na javnem razpis v enakem obsegu dejavnosti.
Predsednik je podal pripombo, da člani odbora prejmejo gradivo v čisto skrajnem roku – 3
dni in prosi, da se roki prilagodijo, da bo delo lažje
Predsedujoči se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 18.45.

Zapisnikarica:
Tinka Očko
Predsednik
Mihael Kranjčević
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