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Številka: 034-7/2008 
Datum: 7-nov-2008 
 

  
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE BLED 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 

  
Za 13. redno sejo, ki bo v torek, 18. novembra 2008, Vam v prilogi posredujemo 
dodatno gradivo: 
 
 
 
 k točki 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih 

sklepov – odgovor na dodatna vprašanja; 
 k točki 3: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2008 – rebalans I: 
o kadrovski načrt 
o Načrt razvojnih programov – obrazec a3: Investicijsko vzdrževanje in 

obnova občinske stavbe; Športni park Bled; Severno razbremenilno cesto in 
Južno razbremenilno cesto; 

 k točki 6: Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za 
leto 2009 – dodatno gradivo (načrt nabav in gradenj); 
 
 
 

 
 
            
        Janez Fajfar, 

univ. dipl. etnolog, prof. geografije 
župan Občine Bled 
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2a) 
Albert Vidic (LiRa)  
Prosil je za poročilo o delu podžupanov za leto 2007, ločeno in tudi za prvo polletje 2008. 
 
Zahteva za dopolnitev na 13. seji: 
POROČILO O DELU PODŽUPANOV – DOPOLNITEV 
Prosim za dopolnitev odgovorov o delu podžupanov v preteklem letu in za prvo polovico 
tekočega leta. Iz poročil je razvidno, da sta oba prezaposlena v podjetjih, kjer delata, saj so 
odgovori preveč posplošeni in njuno delo brez konkretnih rezultatov.  
G. Bojan Žerovec – vprašanja so navedena pri odgovorih 
G. Ažman Slavko – vprašanja so navedena pri odgovorih 
 
Dopolnitev pripravil podžupan Slavko Ažman: 
1. Okolje in prostor. 

Prosim za obrazložitev kolikšen je vaš doprinos k reševanju problemov južne in severne 
razbremenilne ceste, ograje pri vili Rog, glede vodnih virov na Dobah in glede 
zapuščenih objektov na Bledu. 
 

Na željo gospoda svetnika odgovarjam v alinejah: 
Severna razbremenilna cesta: 
- Zagotovitev financiranja (sodelovanje v dogovorih z investitorjem v LN Spodnje 

Seliše ter pobuda za dodatni sklep OS, ki zavezuje tako investitorja kot 
občinsko upravo k spoštovanju dogovora) 

- Dogovor z ministrom za promet, da lokacijski načrt pripravi občina in ne država 
(hitreje, lažje usklajevanje ter upoštevanje potreb lokalne skupnosti).  

- V okviru komisije za strateška vprašanja:  

o Začetek postopka priprave lokacijskega načrta 
o Določitev okvirne trase 

Južna razbremenilna cesta: 
– usklajevanje z Mlinani 
– preverjanje možnosti za spremembo trase 
– iskanje kvalitetne rešitve, da ne bi bile potrebne razlastitve 
– pobuda Občinskemu svetu ob zavrnitvi spremembe trase za obvezo, da se 

cesto na obstoječi trasi poglobi in upošteva izboljšave, da bi bila cesta čim 
manj moteča (sprejeto). 

– Preverjanje možnosti za pokritje ceste v Dindolu (pobuda občanov – žal ni 
mogoče brez spremembe lokacijskega načrta) 

Vodni viri: 
- dogovor z direktorjem zadruge, da ne bo gnojenja 
- kršen dogovor – posredovanje za dokumentiranje s strani redarstva 
- predlagan odkup parcele (odbor za prostor in varstvo okolja) , predstavitev na 

odboru za finance 
- pobuda OS ob potrditvi nakupa za dodatni sklep, da je v najemne pogodbe z 

novim najemnikom potrebno vnesti prepoved gnojenja (sklep je sprejet). 
Zapuščeni objekti:  
- preučitev možnosti za samostojne posege občine ter zavarovanje terjatev iz 

tega naslova (obremenitev objektov s hipotekami) 
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- dopolnitev seznama 
- proučitev osnutka ustreznega občinskega odloka  
Občinski odlok mora prestati tudi morebitno preverjanje na ustavnem sodišču 
(poseg v pravice lastnika!)  - Delovna skupina v okviru MOP  
Ograja pri vili Rog: 
- poziv lastniku vile Rog k spoštovanju zakonov in odstranitvi ograje 
- zbiranje podpisov občanov in obiskovalcev Bleda 
- opozorilo medijev na ta problem 
- dopis ministru za okolje in prostor 
- podrobno spremljanje postopka na MOP (drugostopenjski organ) 
- sestanek z lastnikom vile Rog (jasno stališče občine, priznanje odvetnikov 

lastnika, da bi za legalizacijo »znižane« ograje bilo potrebno spremeniti 
občinske prostorske načrte- kar pomeni, da je tudi obstoječa »neznižana« 
ograja v nasprotju z njimi) 

- pobuda za sklep OS, da mora lastnik odstraniti ograjo (poziv inšpekciji) in 
zavezo Občini, da se ne pogaja za znižanje ograje (sprejeto) 

- sestanek z direktorico direktorata za prostor Metko Černelc (podpora pri 
zagotavljanju zakonitosti) 

- Posredovanje: 

o Glavni inšpektor 
o Inšpektorat Kranj 
o Inšpektorat Radovljica 

 
2. Proračun se sprejema na predlog župana na OS. 

Navedite na koliko sestankih in kdaj ste sodelovali pri pripravi proračuna? 

Proračun se resnično sprejema na predlog župana na seji občinskega sveta, 
vendar pa ga je potrebno pred tem pripraviti. Za to so potrebna usklajevanja med 
posameznimi oddelki ter določitev prioritet. Gre za redne sestanke z županom, 
podžupanom, direktorjem uprave ter vodji oddelkov ter sestanke komisije za 
strateška vprašanja, za katere so  zapisniki dostopni na vpogled na občini Bled. 

 
3. Komisija za izbor direktorja. 

Na kakšni osnovi ste to počel, saj kot mi je znano direktorja nastavlja in razrešuje 
le župan. 

V komisiji za izbor direktorja sem sodeloval na podlagi odločbe župana o 
imenovanju v komisijo. Komisija je definirala merila za ocenjevanje ter opravila 
razgovore s kandidati. Vsak član komisije je ocenil posamezne kandidate ter 
izpolnil ocenjevalni list, končna odločitev pa je seveda v pristojnosti župana. 

 
4. Koliko časa konkretno, ste mesečno prisoten na občini in kako sodelujete z 

občinsko upravo? 

Funkcijo župana opravljam nepoklicno, kar pomeni, da sem še vedno zaposlen za 
polni delovni čas v podjetju, za katerega delam. Temu prilagajam tudi svoje 
obveznosti v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana.  
Dogovorili smo se, da so redni kolegiji zjutraj,  sestanki komisije za ravnanje s 
stvarnim premoženjem občine pa popoldan. Za določene pomembne sestanke na 
občini, ki se jih ne da prestaviti na jutranje ali pozno popoldanske ure, seveda 
občasno vzamem dopust. 
Določena usklajevanja pa poskušam opraviti telefonsko in preko interneta. Prav 
tako preko interneta dobivam osnutke dokumentov, ki jih proučim in dopolnim ter 
tudi vrnem preko interneta.  
Za termine z občani se običajno dogovorim za popoldanske ure, tudi izven uradnih 
ur, če je potrebno. Sestanki z županom ter protokolarne obveznosti pa so 
predvsem v popoldanskih in večernih urah ter ob koncih tedna.  
V povprečju gre vsaj za štiri termine tedensko. 
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3) 
 

REBALANS I 
 

KADROVSKI  NAČRT   ZA L.2008 
 

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe  v 
številu  delovnih mest.  Določi se tudi število pripravnikov ter zaposlitev za določen čas.  
 
V občinski upravi je sistemizirano 24 delovnih mest. Zaposlen je  en poklicni funkcionar 
(župan), dva podžupana pa funkcijo opravljata nepoklicno.  
 
Predvideva se reorganizacija občinske uprave. Namesto štirih oddelkov bodo trije oddelki. 
 
V l. 2008  je predvideno  naslednje število zaposlenih po oddelkih:   
            
          REORGANIZACIJA  

 Predvideno 
število 
zaposlenih v 
l.2008 

  
 

Predvideno 
število 
zaposlenih v 
l.2008 

Direktor občinske uprave  1  Direktor občinske 
uprave  

 
1 

Oddelek za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti  

 
3 

  
Oddelek za pravne in 
splošne zadeve   
 
Redarska služba v 
okviru oddelka  

 
 
5 
 
 
3 

Oddelek za  javne 
finance, pravne in 
splošne zadeve   

 
 
9 

  
Oddelek za  javne 
finance, gospodarstvo 
in družbene dejavnosti   

 
 
7 

 
 

    

Oddelek za varstvo 
okolja in urejanje 
prostora  
 
Redarska služba  v 
okviru oddelka  

 
 
5 
 
3 

  
Oddelek za urejanje 
prostora in 
gospodarske javne 
službe ter infrastrukturo 
 

 
 
 
8 

Oddelek za gospodarske 
javne službe in 
infrastrukturo 

 
3 

 
 

 
 

 

 
Skupaj  

 
24 

  
Skupaj  

 
24 
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V l.2008 je,  zaradi povečanega obsega nalog  na podlagi nove zakonodaje s področja 
občinskega redarstva in turistične sezone, zaposlen en  občinski redar za določen čas.  
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  
 
 
          
            
              ŽUPAN 
          Janez FAJFAR,univ.dipl.etnolog
                prof.geografije 
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PREDLOG KADROVSKEGA  NAČRTA  ZA L.2009 
 
 
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe  v 
številu  delovnih mest.  Določi se tudi število pripravnikov ter zaposlitev za določen čas.  
 
V občinski upravi bo  sistemizirano 24 delovnih mest.  Poleg tega je zaposlen  en poklicni 
funkcionar (župan), dva podžupana pa funkcijo opravljata nepoklicno.  
 
Za  l.2009  se pripravlja dogovor o ustanovitvi skupne, medobčinske redarske službe in 
prekrškovnega organa, ki bo financirana s strani vseh občin ustanoviteljic  (Bled, Bohinj, 
Radovljica) .  Na podlagi Zakona o prekrških so občine dolžne ustanoviti prekrškovni organ, 
ki bo pooblaščen za vodenje in odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega 
redarstva. Za opravljanje  naloge prekrškovnega organa  mora javni uslužbenec imeti VII. 
stopnjo izobrazbe. 
 
 V l. 2009  je predvideno  naslednje število zaposlenih:   
 

 
 

Predvideno število zaposlenih v l.2009  

 
Direktor občinske uprave  
 

   
1 

 
Oddelek za pravne in splošne zadeve   
 
Redarska služba v okviru oddelka 

 
5 
 
3 

 
Oddelek za  javne finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti   

 
 
7 
   

 
Oddelek za urejanje prostora in gospodarske 
javne službe ter infrastrukturo 
 
 

 
 
8 

 
Skupaj  

 
24 

 
Zaradi povečanega obsega nalog  na podlagi nove zakonodaje s področja občinskega 
redarstva in  turistične sezone,  se predvideva zaposlitev občinskega redarja za določen čas.  
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  
 

ŽUPAN 
          Janez FAJFAR,univ.dipl.etnolog
                prof.geografije 
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Obrazec 3:   PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011

Naziv projekta Invsticijsko vzdrževanje in obnova občinske stavbe Investitor Občina Bled

Šifra projekta v NRP države Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled

Podatki so iz dokumenta <naziv> projekt PGD/PZI

Podatki o projektu datum 01.05.2001

avtor Dobnikar d.o.o. Kamnik

Namen in cilji Opis stanja

Energetska sanacija občinske stavbe z namenom zmanjšanja porabe energije, 

ureditev arhiva, obnova objekta in zunanje ureditve

Ocenjena vrednost

… po stalnih cenah dne 334.900,00 EUR

… po tekočih cenah  EUR Tip EU 04-06

Vrsta  EU 07-13 

… investicija z gradnjo Donacije

… inv. vzdrževanje Predpristopna pomoč

… inv. vzdrž. z gradnjo Prehodni vir

… druge investicije Norveški in EEA mehanizem

… ni investicija Ostalo

… evidenčni projekt

Dogodki                              Datum:      <dd.mm.llll>          Stanje od dne:  <dd.mm.llll>   

… Potrditev DIP … v pripravi 1.6.2001

… Potrditev PIZ … v izvajanju 1.7.2001

… Lokacijska informacija … ukinjen

… Potrditev IP … začasno prekinjen

… Gradbeno dovoljenje 14.5.2001 … zaključen

… Začetek del 1.7.2001

… Novelacija IP

… Uporabno dovoljenje

… Predaja v uporabo

… Končni obračun V občini: Šifra Naziv občine Delež v %

… Prenos med osn.sredstva Občina Bled 100%

…... Priglasitev DP

…... Mnenje komisije DP

…Zaključek programa

*

*

*

*
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Načrt financiranja Začetek financiranja:          <dd.mm.llll>          Konec financiranja:         <dd.mm.llll>          EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

PU Postavka Naziv proračunske vrstice 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

 0   

0  

0

A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Davčna št. Dokument Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)

PRORAČUN OBČINE BLED

20020401 334.900 14.900 155.000 45.000 120.000 0

B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ 334.900 0 0 14.900 155.000 45.000 120.000 0

Davčna št. Dokument Naziv sofinancerja in naziv pogodbe

0

0

C. DRUGI VIRI SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0

D. VIRI ZA PROJEKT  skupaj          =  (A+B+C) 334.900 0 0 14.900 155.000 45.000 120.000

IZDATKI ZA PROJEKT Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

Vrsta Naziv (zemljišče, IT oprema…)

334.900 0 0 14.900 155.000 45.000 120.000

E. IZDATKI ZA PROJEKT  skupaj 334.900 0 0 14.900 155.000 45.000 120.000 0

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ        = ( D - E ) 0 0 0 0 0 0 0 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:

Odgovorna oseba investitorja:    župan, Janez Fajfar Obrazec izpolnil Dežman Jože

datum 29.10.2008

telefon 04/5750124 faks 04/5741-243

e-mail

investicijsko vzdrževanje 
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Obrazec 3:   PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010

Naziv projekta
ŠPORTNI PARK BLED 

Investitor
Občina Bled

Šifra projekta v NRP države 3311-04-0081-za I.fazo Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled

Podatki so iz dokumenta <naziv>DIIP-samo za I.fazo 

Podatki o projektu datum mar.04

avtor ING-ARH,  Polona Čeh

Namen in cilji Opis stanja

Športni park Bled - I. faza (projekti, izvedba in gradbeno dovoljenje)  in II. faza (projekti)  

 

Ocenjena vrednost

… po stalnih cenah dne 1.129.000 EUR

… po tekočih cenah 1.350.000 EUR Tip EU 04-06

Vrsta  EU 07-13 

… investicija z gradnjo Donacije

… inv. vzdrževanje Predpristopna pomoč

… inv. vzdrž. z gradnjo Prehodni vir

… druge investicije Norveški in EEA mehanizem

… ni investicija Ostalo

… evidenčni projekt

Dogodki                              Datum:      <dd.mm.llll>          Stanje od dne:  <dd.mm.llll>   

… Potrditev DIP … v pripravi

… Potrditev PIZ … v izvajanju

… Lokacijska informacija 13.9.2004 … ukinjen

… Potrditev IP 31.5.2005 … začasno prekinjen

… Gradbeno dovoljenje … zaključen

… Začetek del 15.07.2005

… Novelacija IP

… Uporabno dovoljenje

… Predaja v uporabo 1.9.2007-I.del 

… Končni obračun V občini: Šifra Naziv občine Delež v %

… Prenos med osn.sredstva Občina Bled

…... Priglasitev DP

…... Mnenje komisije DP

…Zaključek programa

*

*

.

*
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Načrt financiranja Začetek financiranja:          <dd.mm.llll>          Konec financiranja:         <dd.mm.llll>          EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA Skupaj do 2006 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

PU Postavka Naziv proračunske vrstice 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

07-20150502-1 Športni park Bled-za I.fazo 87.500 87.500

0  

0

A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ 87.500 87.500 0 0 0 0 0 0

Davčna št. Dokument Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)

proračun-za I.in II. fazo 978.749 521.000 188.512 24.237 100.000 100.000 45.000

0

B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ 978.749 521.000 188.512 24.237 100.000 100.000 45.000 0

Davčna št. Dokument Naziv sofinancerja in naziv pogodbe

FUNDACIJA ZA ŠPORT - za I. fazo 62.500 62.500

0

C. DRUGI VIRI SKUPAJ 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0

D. VIRI ZA PROJEKT  skupaj          =  (A+B+C) 1.128.749 671.000 188.512 24.237 100.000 100.000 45.000 0

IZDATKI ZA PROJEKT Skupaj do 2006 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

Vrsta Naziv (zemljišče, IT oprema…)

1.128.749 671.000 188.512 24.237 100.000 100.000 45.000 0

E. IZDATKI ZA PROJEKT  skupaj 1.128.749 671.000 188.512 24.237 100.000 100.000 45.000 0

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ        = ( D - E ) 0 0 0 0 0 0 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:

Odgovorna oseba investitorja:Janez Fajfar-župan Obrazec izpolnil Marjana Burja 

datum 5.11.2008

telefon 04/5750129 faks 04/5741-243

e-mail marjana.burja@bled.si

Športni park Bled - I.faza in II.faza 
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Obrazec 3:   PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010

Naziv projekta
Severna razbremenilna cesta  ( SRC )

Investitor
MP - DRSC, Občina Bled

Šifra projekta v NRP države Občina

Podatki so iz dokumenta <naziv>proračun RS za leto 2008-2009

Podatki o projektu datum

avtor RS Slovenija 

Namen in cilji Opis stanja

Namen investicije je izboljšanje prometne infrastrukture za naselja severozahodno od sklede Blejskega jezera, predvsem razbremenitev vaškega jedra 

Grad, Prešernove in Partizanske ceste. Izboljšala se bo prometna povezava naselja Rečica in v nadaljevnaju z Občino Gorje.

Ocenjena vrednost
… po stalnih cenah dne 5.602.843 EUR

… po tekočih cenah EUR Tip EU 04-06

Vrsta EU 07-13 

… investicija z gradnjo Donacije

… inv. vzdrževanje Predpristopna pomoč

… inv. vzdrž. z gradnjo Prehodni vir

… druge investicije Norveški in EEA mehanizem

… ni investicija Ostalo

… evidenčni projekt

Dogodki                              Datum:      <dd.mm.llll>          Stanje od dne:  <dd.mm.llll>   

… Potrditev DIP … v pripravi

… Potrditev PIZ … v izvajanju

… Lokacijska informacija  … ukinjen

… Potrditev IP … začasno prekinjen

… Gradbeno dovoljenje  … zaključen

… Začetek del

… Novelacija IP

… Uporabno dovoljenje

… Predaja v uporabo

… Končni obračun V občini: Šifra Naziv občine Delež v %

… Prenos med osn.sredstva Občina Bled 100%

…... Priglasitev DP

…... Mnenje komisije DP

…Zaključek programa

*

*

*
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Načrt financiranja Začetek financiranja:          <dd.mm.llll>          Konec financiranja:         <dd.mm.llll>          EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

PU Postavka Naziv proračunske vrstice 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

PPP/GPR/PPR/projekt 2415-96-0046 obvo R1-209/1089 obvoznica Bled (Jug) 4.739.843 166.917 150.000 250.000 4.172.926 0

0

0

A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ 4.739.843 0 0 166.917 150.000 250.000 4.172.926 0

Davčna št. Dokument Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)

ni še dogovora o sofinanciranju 863.000 23.000 40.000 300.000 500.000

 0    

B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ 863.000 0 0 23.000 40.000 300.000 500.000 0

Davčna št. Dokument Naziv sofinancerja in naziv pogodbe

0

0

C. DRUGI VIRI SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0

D. VIRI ZA PROJEKT  skupaj          =  (A+B+C) 5.602.843 0 0 189.917 190.000 550.000 4.672.926 0

IZDATKI ZA PROJEKT Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

Vrsta Naziv (zemljišče, IT oprema…) 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

5.602.843 0 0 189.917 190.000 550.000 4.672.926 0

0 0

E. IZDATKI ZA PROJEKT  skupaj 5.602.843 0 0 189.917 190.000 550.000 4.672.926 0

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ        = ( D - E ) 0 0 0 0 0 0 0 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:

Odgovorna oseba investitorja:   župan, Janez Fajfar Obrazec izpolnil SašaRepe

datum 6.11.2008

telefon 04/5750122 faks 04/5741243

e-mail sasa.repe@bled.si

PGD projekt, odkupi zemljišč, služnosti, gradnja
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Obrazec 3:   PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010

Naziv projekta
Južna razbremenilna cesta  ( JRC )

Investitor
MP - DRSC, Občina Bled

Šifra projekta v NRP države 2415-96-0046 Občina

Podatki so iz dokumenta <naziv>proračun RS za leto 2008-2009

Podatki o projektu datum Ur.l. RS št. 114/13.12.2007

avtor RS Slovenija 

Namen in cilji Opis stanja

Namen investicije je izboljšanje prometne infrastrukture za naselja južno od sklede blejskega jezera. Ob jezeru se bo promet omejil, naselja Ribno,

Koritno, Selo, Dindol, Mlino, hoteli Golf, Kompas in Lovec, smučišče Straža bodo dobila neovirano in hitrejšo povezavo do gorenjske avtoceste.
Zastoji na Ljubljanski in Prešernovi cesti se bodo zmanjšali. Skleda Blejskega jezera  bo manj prometno obremenjena.

Ocenjena vrednost

… po stalnih cenah dne(ocena iz predinvesticijske zasnove) 15.301.200 EUR

… po tekočih cenah EUR Tip EU 04-06

Vrsta EU 07-13 

… investicija z gradnjo Donacije

… inv. vzdrževanje Predpristopna pomoč

… inv. vzdrž. z gradnjo Prehodni vir

… druge investicije Norveški in EEA mehanizem

… ni investicija Ostalo

… evidenčni projekt

Dogodki                              Datum:      <dd.mm.llll>          Stanje od dne:  <dd.mm.llll>   

… Potrditev DIP predinvesticijska zasnova-potrjena 18.3.2004 … v pripravi 1.6.1998

… Potrditev PIZ protokol 5.11.2008 … v izvajanju

… Lokacijska informacija  … ukinjen

… Potrditev IP … začasno prekinjen

… Gradbeno dovoljenje  … zaključen

… Začetek del

… Novelacija IP

… Uporabno dovoljenje

… Predaja v uporabo

… Končni obračun V občini: Šifra Naziv občine Delež v %

… Prenos med osn.sredstva Občina Bled 100%

…... Priglasitev DP

…... Mnenje komisije DP

…Zaključek programa

*

*

*
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Načrt financiranja Začetek financiranja:          <dd.mm.llll>          Konec financiranja:         <dd.mm.llll>          EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

PU Postavka Naziv proračunske vrstice 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

PPP/GPR/PPR/projekt 2415-96-0046 obvo R1-209/1089 obvoznica Bled (Jug) 13.301.200 233.684 667.668 2.000.000 3.200.000 7.199.848

0

0

A. DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ 13.301.200 0 0 233.684 667.668 2.000.000 3.200.000 7.199.848

Davčna št. Dokument Naziv dokumenta (obč. proračun, pogodba)

ni še dogovora o sofinanciranju 2.000.000 0 300.000 800.000 900.000

 0    

B. OBČINSKI PRORAČUN(I) SKUPAJ 2.000.000 0 0 0 300.000 800.000 900.000 0

Davčna št. Dokument Naziv sofinancerja in naziv pogodbe

0

0

C. DRUGI VIRI SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0

D. VIRI ZA PROJEKT  skupaj          =  (A+B+C) 15.301.200 0 0 233.684 967.668 2.800.000 4.100.000 7.199.848

IZDATKI ZA PROJEKT Skupaj do 2007 Ocena 2007 2008 2009 2010 2011 po 2011

Vrsta Naziv (zemljišče, IT oprema…) 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

15.301.200 0 0 233.684 967.668 2.800.000 4.100.000 7.199.848

0 0

E. IZDATKI ZA PROJEKT  skupaj 15.301.200 0 0 233.684 967.668 2.800.000 4.100.000 7.199.848

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ        = ( D - E ) 0 0 0 0 0 0 0 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe:

Odgovorna oseba investitorja:   župan, Janez Fajfar Obrazec izpolnil Saša Repe

datum 6.11.2008

telefon 04/5750122 faks 04/5741243

e-mail sasa.repe@bled.si

PGD projekt, nakupi zemljišč, služnosti, gradnja
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6) 
Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled 

za leto 2009 
 

 

 
Načrt nabav opreme in sredstev ter izgradnje objektov za ravnanje v letu 2009 

 
Izvajanje javne službe na podlagi republiških predpisov in predpisov občine Bled in občine 
Gorje lahko izvajalec javne službe zagotovi s sodobno opremo, objekti in napravami. Za 
izvajanje storitev na podlagi tega programa, načrtuje izvajalec javne službe nabavo 
naslednje opreme in sredstev ter izgradnjo naslednjih objektov: 
 
Tabela št. 9: Vir financiranja: Infrastruktura Bled d.o.o.  
 

priprava in tisk informativnega gradiva  2.000 EUR 

nabava vrečk za zbiranje ločenih frakcij iz plastike                         4.000 EUR 

ureditev obstoječih zbiralnic ločenih frakcij 20.000 EUR 

razno drobno orodje in oprema 5.000 EUR 

Skupaj 31.000 EUR 

 
 

Tabela št. 10: Vir financiranja: proračun Občine Bled in Občine Gorje / javno-zasebno 
partnerstvo, v obsegu, ki bo dogovorjen s partnerjem 
 

ureditev novih zbiralnic ločenih frakcij 10.000 EUR 

oprema zbirnega centra 120.000 EUR 

nabava tovornjaka abroll 120.000 EUR 

viličar  25.000 EUR 

sistem evidentiranja števila praznjenj zabojnika 80.000 EUR 

predpriprava na ravnanje z biorazgradljivimi odpadki 20.000 EUR 

stiskalnica za pretovarjanje odpadkov 30.000 EUR 

elektronska tehtnica 40.000 EUR 

zbiralni kontejner za nevarne odpadke 15.000 EUR 

Skupaj 460.000 EUR 
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Specifikacija: 
 
OPREMA ZBIRNEGA CENTRA: 
 

Abroll kontejner 15 m3 1 kos 4.500 4.500 

Abroll kontejner 30 m3 6 kos 5.000 30.000 

Kontejner 33 m3 4 kos 5.000 20.000 

Pomožni objekt (kombiniran)  1 kos 10.000 10.000 

Posode za nevarne odpadke 6 kos  2.500 

Kontejner 7 m3 16 kos 900 14.400 

Kontejner  7 m3 s pokrovom 1kos 1.000 1.000 

Kontejner 5 m3 5 kos 800 4.000 

Stiskalnica za pretovarjanje ločenih frakcij  1 kos 30.000 30.000 

Dodatna oprema stiskalnice (vsipni jašek, elektro oprema) 1 kos  3.600 

SKUPAJ   120.000 

 
 
UREDITEV NOVIH ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ  
 

Zabojnik 1100 l za ločeno zbiranje  12 250 3.000 

Zabojnik 240 l za ločeno zbiranje 44 50 2.200 

Ureditev prostora za ločeno zbiralnico, postavitev 
zabojnikov, vris v KKN 

3 250 
 

750 

Ureditev prostora za ločeno zbiralnico, postavitev 
zabojnikov, vris v KKN 

11 370 4.050 

SKUPAJ   10.000 

 

 
 


