OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-18/2012
Datum: 15.11.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
21. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 14.11.2012
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Mirjana PLANINČIČ, Marijan NIKOLAVČIČ, Ana Marija
KOROŠEC, Jože ZORC (do 17.25 ure) in Igor ARH.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave, Miha REBOLJ – podžupan
občine Jesenice, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Vera
DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo in Mojca LEVSTIK – Kabinet
župana.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 20. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 17.10.2012.
2. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini
Jesenice za leto 2013.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog za zagotovitev subvencije za pokrivanje finančnega jamstva za potrebe
zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2012.
6. Informacija o prenosu delovanja Turistično informacijskega centra Jesenice na
Občino Jesenice.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 20. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
17.10.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 20. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 20. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 17.10.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2013, v višini 0,0584 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA.

JESENICE

ZA

LETO

2013

–

PRVA

Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in Marko Markelj, vsak s
svojega delovnega področja.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Presenečen je nad informacijo, da je projekt ureditve vaškega jedra na Blejski
Dobravi izpadel iz projekta LEADER. To je edini projekt, ki se v celoti nanaša
na podeželje v občini Jesenice. Ta projekt je povezan tudi z ureditvijo
povezave skozi vas, ki je v zelo slabem stanju, zato bi morali ta projekt vseeno
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ohraniti v Načrtu razvojnih programov in zanj poiskati nek drug vir financiranja,
saj je Občina vložila precej sredstev, da je pridobila lastništvo na tem prostoru.
Stanislav Pem:
Zanima ga, kako je bil določen znesek 79.895,00 EUR za spodbujanje
gospodarske dejavnosti – RCJ. Ali te obveznosti izhajajo iz podpisane
pogodbe, ali so zraven še kakšne nove obveznosti?
Zanima ga, kakšna je realnost proračuna na strani prihodkov. Prihodki od
prodaje zgradb in prostorov so načrtovani v višini 557.184,88 EUR, prihodki od
prodaje zemljišč pa v višini 573.841,33 EUR. Ali so to že pripravljeni programi,
ki bodo tudi realizirani v tem obsegu, saj so zneski izredno veliki?
Izredno visoki so transferni prihodki, in sicer iz državnega proračuna več kot
milijon EUR in iz proračuna EU 4,8 milijona EUR. Ali so ti programi pripravljeni
do take mere, da se bodo ta sredstva v naslednjem letu tudi res pridobila?
Splošna proračunska rezervacije se povečuje za 3,5 krat. Zanima ga, za katere
namene se proračunska rezervacija lahko uporablja.
Zanima ga, zakaj se pri Občinskem svetu znižujejo sredstva za 20 %, medtem
ko se pri plačah uslužbencev to bistveno ne spreminja, čeprav je usmeritev, da
se tudi plače zmanjšajo za 5 %. Predlaga, da to ostane v istem razmerju kot se
popravljajo plače zaposlenih v občinski upravi. Istočasno ga zanima, zakaj se
povečuje financiranje političnih strank za 6,6 %, kar je več kot je inflacija. Meni,
da bi to moralo ostati v enakem obsegu oz. bi za kakšnih 5 % lahko zmanjšali
tudi financiranje političnih strank.
Pri dejavnosti občinske uprave je povečanje sredstev za upravljanje in
vzdrževanje počitniških objektov. Ali gre v tem primeru za kakšna
pomembnejša vlaganja in kje se le-ta kažejo?
Glede na dopis gasilske enote se njihova sredstva zmanjšujejo za skoraj 15 %.
Smatra, da bi tudi tu moral biti isti kriterij kot je za občinsko upravo ter da se
samo v tem obsegu zmanjšajo sredstva za plače.
Pri dejavnosti Zavoda za šport se zmanjšujejo tekoči transferi za okoli 14 %.
Zanima ga, ali gre v tem okviru za vpliv zmanjšanja obsega dela v tem času, ali
gre samo za zmanjšanje stroškov. Tudi drugo leto vsaj pol leta zaposleni v tem
zavodu ne bodo imeli dela v takem obsegu, ki predstavlja normalno delo.
Pri programu športa, kjer se sredstva dajejo društvom po razpisu, pa predlaga,
da se ta sredstva povečajo, kajti klubom, ki letos ne morejo uporabljati ledene
ploskve, so se stroški bistveno povečali. Iz tega razloga, naj se jim v
prihodnjem letu sredstva povečajo vsaj za eno četrtino, da se bo klubom lahko
omogočilo normalno delo.
Marijan Nikolavčič:
Dobil je dopis od GARS-a in se strinja, da je potrebno za gasilce nameniti
toliko sredstev, kot so jih imeli tudi v letošnjem letu in ni treba zmanjšati
sredstev za plače in sredstev za stroške. Na mestu je primerjava z občinskim
redarstvom, kajti gasilci so nujni, redarstvo pa lahko zamenja policija.
Ana Marija Korošec:
Temeljito je potrebno razmisliti, ali je res primerno, da pod postavko vodotoki
res zadošča samo 30.000 EUR, saj na tem področju v letošnjem letu in tudi v
preteklih letih ni bilo nič narejenega kljub vsem nesrečam. Predlaga, da se iz
splošne proračunske rezervacije del sredstev premakne na to področje.
Veliko zmanjšanje je pri nepovratnih sredstvih za energetsko sanacijo, saj je
načrtovanih za naslednje leto samo 80.000 EUR. Vsi, ki v letošnjem letu
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obnavljajo fasade, so predvideli v kalkulaciji stroškov tudi ta sredstva.
Predlaga, da se to področje ponovno preuči ter da se poveča višina teh
nepovratnih sredstev za leto 2013. Če tega razumevanja ne bo, pa je nujno, da
se občane predčasno obvesti, da teh sredstev ne bo oz. da jih bo toliko manj.
Danes bi morali obravnavati tudi informacijo, kako je z aktivnostmi JEKO-IN-a,
pa tega ni na dnevnem redu. Pričakovali so tudi, da bo pripravljeno poročilo o
energetski strategiji, pa tega tudi ni v programu za sejo Občinskega sveta.
Glede počitniških kapacitet je morda v tej visoki postavki zajet nakup novih
kapacitet, saj se je to v letošnjem letu dogajalo v Čatežu. Tak povečan obseg
tekočih stroškov in vzdrževanja ni razumljiv, če pa je zanesljivo pravilen, pa bi
moral biti nekoliko bolj konkretno obrazložen.
Podpira Stanislava Pema, da je dejansko velika razlika med županovim
kabinetom, predvsem pri plačah. Iz tega ocenjuje, da se je število zaposlenih
na Občini povečalo, zato bi bilo prav, da se pove, ali se je povečalo in zakaj.
Če predlog proračuna primerja s predlogom Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, ne ve, zakaj prihaja do takšnih razlik. Na eni
strani veliko znižanje, na drugi strani pa določene številke ostajajo iste, ali pa
so celo povečane.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Znesek 79.895,00 EUR predstavlja obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, ki pa
temelji na poslovnem načrtu. Pri tem ni nobenih dodatnih obveznosti.
Mag. Vitomir Pretnar:
Pri načrtu prodaje zemljišč gre za nekaj zemljišč, ki so že bila predmet prodaje,
in sicer zemljišče na Plavškem travniku II, objekt na Tomšičevi ulici ter objekt
na Hrušici, iz katerega se je preselil Walfdorski vrtec.
Pri transfernih prihodkih sta omenjena projekt GORKI, ki se sofinancira iz
evropskih sredstev in je že v teku, in projekt obnove Športne dvorane
Podmežakla, kjer se tudi pričakuje evropska sredstva v višini 1,7 milijona
evrov. Sklep Vlade o razdelitvi teh sredstev je bil že sprejet, sedaj se čaka še
na informacijo o dodeljeni višini in o tem, kdaj bo možno ta sredstva črpati.
Proračunska rezervacija se porablja v primerih, da na kakšnih projektih
zmanjka sredstev oz. da so potrebne kakšne dodatne prerazporeditve, saj se s
tem ohranja neka fleksibilnost financiranja.
Pri upravljanju in vzdrževanju počitniških objektov so povečani tekoči stroški
(elektrika, ogrevanje) in stroški za vzdrževanje. Zvišani so tudi stroški za
najemnine, iz razloga, ker so se najemnine povečale. Ne gre pa za širitev teh
kapacitet, niti se ne jemlje v najem novih.
Plače zaposlenih so se v primerjavi z letošnjim letom znižale, kar je rezultat
določenih ukrepov. Poseglo se je v sredstva, namenjena za povečan obseg
dela, ki so se razpolovila, namesto delavke, ki je odšla v pokoj, se je zaposlilo
pripravnico, poleg tega pa so bile že z interventnim zakonom plače enkrat
znižane, ponovno pa se z Zakonom za uravnoteženje javnih financ obeta
znižanje za 10 %. Zmanjšanje sejnin in nagrad občinskim funkcionarjem pa je
posledica Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki veže te odhodke na višino
plače župana, ki je v odstotku sedaj ravno tako nižja.
Mojca Levstik:
Financiranje političnih strank je predvideno v istem obsegu kot je bilo lansko
leto, povečanje gre zgolj na račun prenosa neizplačanih sredstev v letošnjem
letu za politično stranko LDS. Po sklepu Sodišča se namreč ta sredstva
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trenutno ne smejo izplačati, jih bo pa potrebno izplačati ko bo zaključen
postopek v izvršilni zadevi enega izmed upnikov te politične stranke, verjetno
nekje v začetku leta 2013.
Robert Pajk:
Poročilo o izvajanju strategije na področju daljinskega ogrevanja za obdobje
2011-2014 je po programu dela predvideno za obravnavo na decembrski seji
Občinskega sveta, in posledično tudi na decembrski seji Odbora.
Igor Arh:
Že večkrat je opozarjal na problem kanalizacijske povezave na čistilno
napravo. V Načrtu razvojnih programov je projekt kanalizacije Lipce v
programu po letu 2016, še vedno pa pogreša povezavo kanalizacije Blejska
Dobrava na čistilno napravo. Predlaga, da se ta projekt ravno tako vključi v
Načrt razvojnih programov, da se bodo v naslednjih letih vsaj začeli pripravljati
projekti, da se bo to lahko izpeljalo.
Zanima ga, ali so subvencije za javne službe predvidene v zmanjšanih
prihodki, ali je za te zneske zmanjšana najemnina za javno infrastrukturo.
Marko Markelj:
Najprej je potrebno zgraditi kanalizacijo Lipce – čistilna naprava, šele nato se
lahko ta kanalizacija poveže s kanalizacijo Blejska Dobrava. Kanalizacija
Blejska Dobrava je vključena v Operativni program do leta 2017, ni pa razvidna
iz NRP-jev, kajti ta dokument je pripravljen samo do leta 2016.
Najemnina je vključena med prihodke, subvencije pa se pokrivajo iz »čistega«
denarja. Če najemnina ni pokrita s ceno, je potrebno to najemnino pokriti s
subvencijo. Če subvencij ne bo potrebno zagotoviti, potem se bodo ta sredstva
lahko porabila za druge namene.
Mag. Vitomir Pretnar:
Z dvigom cen se resda vpliva na splošen standard občanov, vendar pa je
infrastruktura tista, ki se skozi proračun na nek način socializira. Če se
subvencionira uporaba, potem so problemi na drugih področjih, saj se iz
proračuna dajejo subvencije, da se na ta račun rešuje problematika cen. S
strani Vlade je namreč izrecno poudarjeno, da dopušča občinam dvigovanje
cen in taks, da na ta način rešujejo svoje finančne probleme. Ve se, da to ni
enostavno, vendar pa je to edina rešitev, da se te zadeve postopoma uredijo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2013 v prvi obravnavi, z naslednjimi pripombami in predlogi Odbora:
projekt ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi naj se vključi v Načrtu
razvojnih programov in naj se zanj poišče nek drug vir financiranja;
kakšna je realnost proračuna na strani prihodkov, ali gre za že
pripravljene programe, ki bodo res realizirani v tem obsegu;
ali so razvojni programi pripravljeni do take mere, da se bodo predvidena
sredstva iz državnega in Evropskega proračuna v naslednjem letu tudi
res pridobila;
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za katere namene se lahko uporablja splošna proračunska rezervacija, ki
se v letu 2013 povečuje za 3,5 krat;
zakaj se pri Občinskem svetu znižujejo sredstva za 20 %, medtem ko se
pri plačah uslužbencev to bistveno ne spreminja, čeprav je usmeritev, da
se tudi plače zmanjšajo za 5 %. To naj ostane v istem razmerju, kot se
popravljajo plače zaposlenih v občinski upravi;
zakaj se povečuje financiranje političnih strank za 6,6 %, kar je več kot je
inflacija. To bi moralo ostati v enakem obsegu oz. bi za kakšnih 5 % lahko
zmanjšali tudi financiranje političnih strank;
iz kakšnih razlogov so pri dejavnosti občinske uprave povečana sredstva
za upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov;
glede na dopis gasilske enote se njihova sredstva zmanjšujejo za skoraj
15 %. Tudi tu moral biti isti kriterij kot je za občinsko upravo, da se samo
v tem obsegu zmanjšajo sredstva za plače;
pri dejavnosti Zavoda za šport se zmanjšujejo tekoči transferi za okoli 14
%. Ali gre v tem okviru za vpliv zmanjšanja obsega dela v tem času, ali
gre samo za zmanjšanje stroškov;
pri programu športa, kjer se sredstva dajejo društvom po razpisu, naj se
sredstva povečajo vsaj za eno četrtino, kajti klubom, ki letos ne morejo
uporabljati ledene ploskve, so se stroški bistveno povečali;
temeljito je potrebno razmisliti, ali je res primerno, da pod postavko
vodotoki res zadošča samo 30.000 EUR. Iz splošne proračunske
rezervacije naj se del sredstev premakne na to področje;
veliko zmanjšanje sredstev je pri nepovratnih sredstvih za energetsko
sanacijo, zato naj se to področje ponovno preuči ter se poveča višina teh
nepovratnih sredstev za leto 2013, sicer pa naj se občane predčasno
obvesti, da teh sredstev ne bo oz. da jih bo toliko manj;
povečan obseg tekočih stroškov in vzdrževanja počitniških kapacitet ni
razumljiv, zato naj se nekoliko bolj konkretno obrazloži;
velika razlika je pri županovem kabinetu, predvsem pri plačah, iz česar se
ocenjuje, da se je število zaposlenih na Občini povečalo, zato bi bilo
prav, da se pove, ali se je povečalo in zakaj;
projekt izgradnje kanalizacije Blejska Dobrava naj se vključi v Načrt
razvojnih programov, da se bodo v naslednjih letih vsaj začeli pripravljati
projekti, da se bo to lahko izpeljalo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet soglasno.

TOČKA 4:
PREDLOG TRŽNEGA REDA IN CENIKA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA TRŽNICE JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila spremembe Tržnega reda med prvo in drugo
obravnavo.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Tržnega reda in cenika storitev za
izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5
PREDLOG ZA ZAGOTOVITEV SUBVENCIJE ZA POKRIVANJE FINANČNEGA
JAMSTVA ZA POTREBE ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA ZA LETO
2012.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je pojasnil tudi dodatno gradivo k tej
točki dnevnega reda, ki je bilo članom Odbora posredovano pred sejo.
Igor Arh je povedal, da se mu ne zdi prav, da se Občina Kranjska Gora ne drži
sprejetih dogovorov. Glede na to, da se oni sedaj sklicujejo na svoji 20 % lastniškega
deleža, ga zanima, ali drži podatek, da iz občine Kranjske Gore odlagajo več
odpadkov kot pa je njihovega lastniškega deleža. Če ta podatek drži, je potrebno
upoštevati tudi ta višek količin odloženih odpadkov in bonitete, ki so jih imeli kot
solastniki deponije.
Lansko leto je bilo rečeno, da je finančno jamstvo vezano na pričakovano odloženo
količino odpadkov. Glede na to, da se količina odpadkov zmanjšuje, naj bi tudi
finančno jamstvo temu sorazmerno sledilo. Sedaj pa le razvidno, da potreben znesek
sledi temu, kar je bilo načrtovano pri odločbi.
Marko Markelj je pojasnil, da iz poročil o odloženih odpadkih izhaja, da v zadnjih treh
letih odlagajo iz občine Kranjska Gora višji delež odpadkov, kot pa je njihov odstotek
lastništva. Vendar za vsako tono odloženih odpadkov plačajo celotno finančno
jamstvo. Izračun finančnega jamstva je v odločbi narejen glede na življenjsko dobo
deponije, ki je bila po okoljevarstvenem dovoljenju 15 let, z dovoljeno količino
odlaganja 32.000 ton odpadkov letno. Če se ne bo pokazala možnost zagotovitve
dodatnih količin odpadkov za odlaganje iz drugih občin, bo potrebno zaprositi
Ministrstvo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in s tem za zmanjšanje
višine letnega finančnega jamstva.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da Občina Jesenice zagotovi iz proračuna za leto
2012, za subvencioniranje cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za
potrebe oblikovanja finančnega jamstva za zapiranje deponije Mala Mežakla
za leto 2012, sredstva v višini 74.646 EUR (brez vključenega DDV) iz splošne
proračunske rezervacije.
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2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da Občina Jesenice deponira pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, sredstva v višini 102.280,60 EUR do 21.11.2013, kot dodatno
zavarovanje za izdajo bančne garancije javnemu podjetju JEKO-IN d.o.o. iz
naslova zagotavljanja dela sredstev finančnega jamstva v letu 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
INFORMACIJA O PRENOSU DELOVANJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA
CENTRA JESENICE NA OBČINO JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanje
Roberta Pajka tudi pojasnila, da je ta Informacija posredovana samo Odboru za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, ker je tudi leta 2002, ko je bila dejavnost
prenesena na TIC, to gradivo obravnaval samo Odbor za gospodarstvo.
Mag. Vitomir Pretnar je pojasnil, da je v predlogu proračuna pri kadrovskem načrtu
eno delovno mesto več na strokovno tehničnem področju, vendar to dodatno ne
obremenjuje stroškov dela, ker je že prej ta delavec obremenjeval občinski proračun.
Ana Marija Korošec je predlagala, da bi prenos dejavnosti TIC-a bolj spadal v sklop
muzejske dejavnosti.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da je po drugih občinah ta dejavnost urejena
v sklopu občin, ali v sklopu zavodov za turizem. Ravno zaradi pasivnosti, ki se dogaja
na področju muzejske dejavnosti, ta predlog ni dober, saj v muzeju tudi sami
priznavajo, da je njihov šibki člen, da nimajo nikogar, ki bi njihovo dejavnost »spravil v
življenje«.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Sprejme se informacija o prenosu delovanja Turistično informacijskega centra
Jesenice na Občino Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Marijan Nikolavčič:
V ponedeljek zvečer je bila Cesta železarjev od Gasilskega doma do Kazine
popolnoma nerazsvetljena na obeh straneh. Zanima ga, ali je šlo v tem primeru za
okvaro javne razsvetljave, ali za varčevanje z električno energijo.
Igor Arh – odgovor:
V tem času je verjetno prišlo do izpada električne energije zaradi obilnih padavin, ker
se je to dogajalo tudi na drugih območjih občine, npr. na Blejski Dobravi.

7.2 Marijan Nikolavčič:
Na peš prehodu čez reko Savo ob Bohinjski železniški progi je potrebno zamenjati
eno izmed plošč, ki je v tako slabem stanju, da se že vidi skoznjo.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.52 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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