SEJE DELOVNIH TELESA
Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe
ponedeljek, 2.11.2015 ob 15.00

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami
ponedeljek, 2.11.2015 ob 15.30

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije
sreda, 4.11.2015 ob 15.00

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
sreda, 4.11.2015 ob 15.30
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe
Številka: 9000-6/2015-9
Datum: 26.10.2015

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradni list RS, št. 5/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) sklicujem

5. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, ki bo v ponedeljek, 02.11.2015, ob 15.00 uri
v prostorih Občine Gorje.
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe z dne 14.09.2015.
2. Program zimske službe 2015-2016.
3. Poročilo koncesionarja WTE.
4. Pobude, predlogi in vprašanja.

V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00.

Predsednik odbora:
Ivan Hočevar, l.r.

Vabljeni:
Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Ivan Hočevar, Borut Kunstelj,
Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse,
Štefan Korošec, Infrastruktura Bled,
Robert Bizjak, WTE,
Jožica Lužnik, občinska uprava,
Monika Breznik, direktorica občinske uprave.
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Številka:9000-0005/2015-4
Datum: 14.09.2015

ZAPISNIK
4. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je potekala v
prostorih občine Gorje, dne 14.09.2015 ob 15.00 uri

Prisotni člani: Ivan Hočevar - predsednik, Borut Kunstelj - podpredsednik, Dominik Piber,
Mihael Klinar, Jože Borse
Ostali prisotni: Monika Breznik
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, z dne 20.04.2015.
2. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za
programsko obdobje 2015-2020 – predlog, skrajšan postopek.
3. Pobude, predlogi in vprašanja.
Sejo je vodil predsednik odbora za gospodarske dejavnosti Ivan Hočevar.
SKLEP: Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so soglasno
potrdili predlagani dnevni red.
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
Točka 1: Pregled zapisnika 3. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe, z dne 20.04.2015
Predsednik odbora je predstavil zapisnik 3. seje odbora in ga dal v razpravo.
Razprave na zapisnik ni bilo.
SKLEP 1: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje zapisnik
3. seje z dne 20.04.2015.
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
Točka 2: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje
za programsko obdobje 2015-2020 – predlog, skrajšan postopek
Predsednik odbora je predstavil Pravilnik. Pojasnilo, zakaj se pravilnik sprejema po skrajšanem
postopku in nekaj informacij o samem pravilniku je podala Monika Breznik. Opozorila je tudi na
potreben popravek (dopolnitev) v 5. členu pravilnika, in sicer je v tabeli pri ukrepu št. 8
potrebno za besedo »kmetijstva«, dodati vejico in napisati gozdarstva.
Po razpravi je predsednik odbora predlagal v potrditev naslednje sklepe:
SKLEP 2: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
6

kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015-2020 s predlagano
dopolnitvijo v 5. členu.
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
SKLEP 3: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da v
primeru, da se sredstva za razpis ne porabijo v tekočem letu, prenesejo v prihodnje leto.
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
SKLEP 4: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da se v
prihodnjih letih za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja nameni več
sredstev kot v letu 2015, nikakor pa ne manj kot v letu 2015.
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja
KLINAR: Predlagal je, da se postavi prometni znak, ki bi prepovedal vožnjo kamperjem skozi vas
Podhom.
SKLEP 5: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da SPV
preuči predlog ureditve prometa za kamperje skozi Podhom.
V razpravi je bil vzpostavljen tudi problem žive meje v Spodnjih Gorjah. Pojasnjeno je bilo, da bo
v Gorjancu glede ureditve žive meje objavljen članek in da bo o tem opozorjen tudi MIR
Jesenice.
Seja je bila zaključena ob 15.50 uri.

Zapisala:
Monika Breznik
Predsednik odbora:
Ivan Hočevar
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Vabilo zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami
Številka:9000-0006/2015-11
Datum: 26.10.2015

VABILO
Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradni list RS, št. 5/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14 ) sklicujem

5. sejo
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki bo v ponedeljek, dne 2.11.2015 ob 15.30 uri v prostorih občine Gorje
Za sejo predlagam naslednje točke dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
Seznanitev z obvezno razlago 131. člena OPN Občine Gorje
Premoženjsko pravne zadeve
Razno

Predsednik odbora:
Jakob Por, l.r.

Priloga:
Gradivo za sejo OS (člani so gradivo že prejeli s sklicem seje)
Zapisnika 3. in 4. seje

Vabljeni:
Vsi člani Odbora
Vsi člani vaškega odbora Krnica (gradivo posredovano)
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Številka: 9000-0005/2015-3
Datum: 15.9.2015

ZAPISNIK
3. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je
bila v ponedeljek, dne 14. septembra ob 15.30 uri, v prostorih Občine Gorje.
Prisotni: Jakob Por - predsednik, Boštjan Komar, Pavel Jakopič,
Odsoten: Urban Mulej, Drago Bergant
Ostali prisotni: Robert Plavčak – Občinska uprava, kot poročevalec
Uvodoma je Jakob Por, ki je vodil sejo, vse prisotne pozdravil, ugotovil sklepčnost in predlagal
sledeč
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
2. Premoženjsko pravne zadeve
a) Prodaja zemljišča s parcelno številko 363/2 in 315/10 obe k.o. Podhom
b) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
c) Prodaja dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje in
uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in delom
zemljišča s parc.št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje
3. Pobude predlogi in vprašanja
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 1: Zapisnik
SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so zapisnik
soglasno potrdili, s pripombo da naj se sklepi dani pod pobudami realizirajo v roku 14 dni.
Točka 2:
a) Prodaja zemljišča s parcelno številko 363/2 in 315/10 obe k.o. Podhom
Uvodno obrazložitev je podal Plavčak in obrazložil pravno podlago in razloge za prodajo
zemljišča. Glavni namen je realizacija menjalne pogodbe stanovalcev stanovanjske zgradbe
Podhom 60. S pogodbo je bila takrat določena tudi sporazumna cena odkupa, ki znaša 12 € za
m2. Pogodba je že overjena pri notariatu Krainer in čaka na vpis v zemljiško knjigo, ki bo
realiziran po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 363/2 k.o. Podhom. Člani odbora so se s
predlogom strinjali in nanj niso imeli pripomb ter so sprejeli naslednji
SKLEP:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga občinskemu
svetu Občine Gorje, da sprejme sklepa v predlagani obliki.
Glasovanje: ZA 3, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
b) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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Uvodno obrazložitev je podal Plavčak in povedal, da je za realizacijo že sklenjene in overjene
menjalne pogodbe potrebno sprejeti še predlagani sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Na
podlagi tega se lahko izvede pravni promet in realizacija predmetne pogodbe. Člani so se s
predlogom strinjali in sprejeli naslednji
SKLEP:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga občinskemu
svetu Občine Gorje, da sprejme sklep v predlagani obliki.
Glasovanje: ZA 3, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
c) Prodaja dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje in
uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in delom
zemljišča s parc.št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje
Plavčak je v uvodu podal kratko obrazložitev vloge občanke, ki prosi za odkup in uskladitev
katastrskih mej z dejanskim stanjem v naravi. V razpravi, ki je sledila je član odbora Komar
predlagal, da se odkup in izravnava meje uredi tako, da se na obeh straneh omogoči še naprej
dostop do javne občinske poti, ki se nahaja v naravi in se tudi dejansko uporablja. S predlogom
sta se strinjala tudi preostala člana odbora. Po razpravi so člani sprejeli naslednja
SKLEPA:
1. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga občinskemu
svetu Občine Gorje, da sprejme sklepe v predlagani obliki.
2. Pri odmeri in ureditvi zemljišč naj se upošteva stališče odbora, da se še naprej
omogoči dostop do javne občinske poti, ki potekata v naravi.
Glasovanje: ZA 3, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja
Drugih pobud in predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri

Zapisal:
Robert Plavčak, univ.dipl.prav.
višji svetovalec I

Predsednik odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami:
Jakob Por
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Številka: 9000-0005/2015-5
Datum: 1.10.2015

ZAPISNIK
4. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je
bila v sredo, dne 30.9.2015 ob 15.30 uri pred stanovanjsko hišo Krnica 63.
Prisotni člani odbora: Jakob Por - predsednik, Urban Mulej, Pavel Jakopič,
Odsotna: Drago Bergant, Boštjan Komar
Opravičili: Peter Kosmač in Boris Franc, oba člana vaškega odbora Krnica
Ostali prisotni: Robert Plavčak – Občinska uprava
Uvodoma je Jakob Por, ki je vodil sejo, vse prisotne pozdravil, ugotovil sklepčnost in za sejo, ki
je bila združena z ogledom na terenu samem predlagal naslednjo točko dnevnega reda:
DNEVNI RED:
1. PREDLOG Prodaje dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje
in uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in delom
zemljišča s parc.št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje pri stanovanjski hiši Krnica 63
Na ogled so bili vabljeni tudi člani vaškega odbora Krnica, od katerih pa je bil prisoten le Pavel
Jakopič.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 1:
Predlog prodaja dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje in
uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in delom
zemljišča s parc.št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje.
Plavčak je v uvodu podal kratko obrazložitev vloge občanke, ki prosi za odkup in uskladitev
katastrskih mej z dejanskim stanjem v naravi. V razpravi, ki je sledila je predsednik odbora
predstavil stališče občinskega sveta, ki je predlagal, da v zadevi podajo mnenje še člani vaškega
odbora.
Ogleda se je udeležil tudi predstavnik občanke Jernej Kovač in dodatno obrazložil njeno vlogo.
Člani odbora so se strinjali, da je potrebno ohraniti dostop do obeh občinskih poti, ki potekajo v
naravi. Člani so bili soglasni za ureditev dela meje, po kateri v naravi poteka trasa kanalizacije z
zamenjavo dela zemljišča med strankami s parc. št. 302/37 in delom zemljišča s parc.št. 736/8
obe k.o. Zgornje Gorje, s čimer se ohrani obstoječa pešpot ki povezuje zgornji del vasi preko
državne ceste. S tem je soglašal tudi Kovač.
S predlogom za ureditev meje dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje
Gorje na nasprotni strani predmetne parcele, pa člani odbora niso soglašali. Za ta del pa je bil
podan predlog, da bi se dostop do obstoječe občinske poti lahko uredil tako, da bi le ta potekal
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preko dela parcele s št. 302/16, kjer v naravi stoji škarpa, kar pa se lahko uredi samo z
gradbenim posegom in soglasjem lastnika parcele 302/9.
Člani odbora so še predlagali, da se v tistem delu, kjer se sedaj stikata obe občinski poti, ohrani
širina vozišča, ki bo omogočila srečevanje, oziroma služila kot odmikališče vozil. (Glej prilogo,
oziroma shemo ureditve.)
Po opravljenem ogledu in razpravi so člani sprejeli naslednje sklepe:
SKLEPI:
1. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se strinja z ureditvijo ,
da se del meje, po kateri v naravi poteka trasa kanalizacije in z zamenjavo dela zemljišča med
strankami s parc. št. 302/37 in delom zemljišča s parc.št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje, s čimer
se ohrani obstoječa pešpot, ki povezuje zgornji del vasi preko državne ceste.
2. Pri odmeri in ureditvi zemljišč naj se upošteva stališče odbora, da se na stikališču
obstoječih občinskih poti ohrani večja širina vozišča, kot odmikališče za srečevanje vozil.
3. S predlagano ureditvijo dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje
Gorje na nasprotni strani predmetne parcele, člani odbora ne soglašajo. Predlagajo pa, da se
prouči podani predlog s prestavitvijo obstoječe dostopne poti po priloženi shemi.
Glasovanje: ZA 3, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.

Ogled in seja sta bila zaključena ob 16.30 uri
Zapisal:
Robert Plavčak, univ.dipl.prav.
višji svetovalec I

Priloga:
- Shema ureditve

Predsednik odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami:
Jakob Por, l.r.
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Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: 90000-0006/2015-8
Datum: 23.10.2015

V skladu z 59. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradni list RS, št. 5/2007) sklicujem

7. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v sredo, dne 4.11.2015 ob 15.30 uri
v sejni sobi Občine Gorje
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje
Obravnava prispelih predlogov za predstavnika sveta javnega zavoda TNP
Poziv – Razpis za zbiranje predlogov za sodnike porotnike
Predlogi in pobude

Obrazložitev:
- gradivo k točki 03., se bo obravnavalo na seji sami .

Predsednik Komisije za MVVI:
Janez Kolenc, l.r.
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Številka: 9000-0006/2015-3
Datum: 15.10.2015

ZAPISNIK
2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v času od dne 14.10.2015 do 15.10.2015 med 08.00 in 12.00 uro
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet javnega zavoda TNP
za obdobje 2015 – 2019
Obrazložitev:
Dne 5.10.2015 je bil prejet dopis javnega zavoda TNP, da naj občina Gorje v skladu z zakonodajo
kot parkovna Občina imenuje svojega predstavnika občine v svet javnega zavoda TNP.
Dopisna seja je bila izvedena v času od 14.10 do 15.10.2015. Članom komisije je bil predlagam v
potrditev naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Potrdi se poziv za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet javnega
zavoda TNP za obdobje 2015 – 2019.
GLASOVANJE:
Kolenc

ZA

PROTI

Elektronska pošta

Banko

ZA

PROTI

Telefonsko

Kunstelj

ZA

PROTI

Elektronska pošta

Ratek

ZA

PROTI

Telefonsko

Por

ZA

PROTI

Elektronska pošta

Sklep je bil soglasno sprejet.

Zapisal:
Robert Plavčak, l.r.

Predsednik komisije
Janez Kolenc, l.r.
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Številka: 9000-0002/2015-7
Datum: 21.5.2015

ZAPISNIK
6. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo,
dne 20.5.2015 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Gorje
Prisotni: Janez Kolenc, predsednik, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Jakob Por.
Opravičeno odsoten: Branko Banko.
V uvodu je predsednik naprej vse lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost ter za sejo predlagal
naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj za leto 2015
3. Predlogi in pobude
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD1)
Zapisnik 5. redne seje komisije je bil soglasno sprejet.
AD2)
Predsednik je navzoče seznanil da je komisija v roku razpisa prejela tri predloge. Vsi so bili
posredovani v razpisnem roku, v pisni obliki in na predpisanem obrazcu in v zaprtih kuvertah.
Komisija je predloge odprla in ugotovila naslednje predloge:
-

-

PGD Podhom, je predlagalo podelitev Plakete Občine Gorje občanu Jerneju st. Kocjančič, Podhom
25, Gorje,
Pančur Marijane, članica Zveze borcev za vrednote NOB Gorje, Drage Pretnar, članica Društva
upokojencev Gorje in Nade Kuralt, članica Krajevne organizacije Rdeči Križ Gorje, so podale skupni
predlog in predlagale podelitev Plakete Občine Gorje, za Danijelo Mandeljc, Spodnje Gorje 22, Gorje,
Peter Torkar, je predlagal podelitev Priznanje Občine Gorje, za Nežo Pristov, Spodnje Gorje 99c,
Gorje.

Komisija je obravnavala prispele predloge in po krajši razpravi sprejela naslednji sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu Občine Gorje
predlaga, da podeli naslednja priznanja Občine Gorje za leto 2015:
1. Plaketo Občine Gorje se podeli Jerneju st. Kocjančič, Podhom 25, Zgornje Gorje.
2. Plaketo Občine Gorje se podeli Danijeli Mandeljc, Spodnje Gorje 22, Zgornje Gorje.
3. Priznanje Občine Gorje se podeli Neži Pristov, Spodnje Gorje 99c, Zgornje Gorje.
Glasovanje: 4 ZA
Sklep je bil sprejet.
AD3) Pod to točko ni bilo razprave.
Seja komisije je bila zaključena ob 15.50 uri.
Zapisal:
Robert Plavčak, tajnik komisije

Predsednik:
Janez Kolenc, l.r.
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Vabilo in zapisnik Statutarni pravne komisije
Številka: 9000-0006/2015-7
Datum: 23.10.2015

V skladu z 68. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 5/07 in UVGO št.
27/2014) sklicujem

3. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v sredo, dne 4. 11.2015 ob 15.00 uri v prostorih občine Gorje
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016, predlog – prva obravnava
Obvezna razlaga 131.čl. OPN Gorje
Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost javite v tajništvo občine.

Predsednik komisije:
Janez Poklukar, l.r.

Vabljeni:
- Člani komisije, (Poklukar, Mandeljc, Hočevar)
- Tajnik komisije
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Številka: 9000-0010/2015-6
Datum: 25.3.2015

ZAPISNIK
2. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, dne 25.3.2015 ob 15.30 uri
v prostorih občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar, predsednik in Ivan Hočevar
Opravičeno odsotna: Danijela Mandeljc
Predsednik je ugotovil, da je komisija sklepčna in za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
2.
Odlok o predkupni pravici Občine Gorje, predlog – skrajšani postopek
3.
Predlogi in pobude
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad1)
Pripomb na zapisnik ni bilo. Dani predlogi so bili posredovani pristojni občinski službi. Zapisnik
je bil soglasno sprejet.
Ad2)
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predloga odloka. Plavčak je na
kratko predstavil pravno podlago, odlok in razloge za njegov sprejem ter obrazložil postopek za
sprejem odloka po skrajšanem postopku. Člana komisije sta se s predlogom strinjala in po
opravljeni razpravi sprejela naslednji sklep:
SKLEP: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog akta skladen z veljavno pravno
zakonodajo in predlaga da Odlok o predkupni pravici sprejme v predlagani obliki.
Glasovanje: 2 ZA
Sklep je bil sprejet.
Ad3)
Razprave na to točko ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 15.45 uri.

Zapisal:
Robert Plavčak, tajnik komisije

Predsednik komisije:
Janez Poklukar, l.r.
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