Številka: 032-6/2014Datum: 07.12. 2016

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ZAPISNIK
10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo,
7.12. 2016, ob 16.00uri, v Poročni dvorani Občine Bled
Prisotni: predsednik Anton Mežan, podpredsednik Jakob Bassanese, Časlav Ignajtović, Srečko
Vernig
Odsoten: Anton Omerzel,
Ostali prisotni:tajnica KMVVI Aleksandra Žumer
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik Anton Mežan.
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje KMVVI z dne 21.9.2016
3. Predlog razrešitve predsednika nadzornega odbora Občine Bled ter imenovanje novega
predsednika nadzornega odbora
4. Predlog razrešitve člana sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled ter imenovanje novega člana
sveta
5. Soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Bled, Zdravstveni dom Bohinj
6. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 10. redne seje KMVVI
Člani so brez razprave sprejeli:
Sklep: KMVVI sprejme dnevni red 10. redne seje KMVVI.
Sklep je bil soglasno sprejet (4 ZA).

Točka 2: Potrditev Zapisnika 9. redne seje komisije z dne 21.9.2016
Pripomb nazapisnik ni bilo. Člani so sprejeli:
Sklep: KMVVI sprejme Zapisnik 9. redne seje komisije z dne 21.9.2016.
Sklep je bil sprejet (4 ZA).
Točka 3: Predlog razrešitve predsednika nadzornega odbora Občine Bled ter imenovanje
novega predsednika nadzornega odbora
Izpostavljeno je bilo, da je eden od kandidatov (g. Miran Vovk) tudi član odbora za gospodarstvo
in turizem. Skladno z določbo 3. odstavka 26. člena Statuta občine Bled članstvo v komisiji ali
odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi. Ugotovljeno je bilo, da je kandidat podal pisno izjavo o strinjanju s kandidaturo
za predsednika NO in da se predlagatelj zaveda dejstva ter da stoji na stališču, da se g. Vovka
predlaga za predsednika NO, s tem pa mu preneha članstvo v odboru.

3.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep o razrešitvi Andreja Bolčina s funkcije predsednika
nadzornega odbora Občine Bled.
3.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da za novega predsednika nadzornega odbora Občine Bled imenuje Miran
Vovk, Prešernova 55, Bled.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (4 ZA).
Točka 4: Predlog razrešitve člana sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled ter imenovanje
novega člana sveta
KMVVI je na podlagi kratke razprave sprejel sledeča sklepa:
4.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep o razrešitvi Anuše Holzner Vogelnik s funkcije članice
sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.
4.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da za novo članico sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled imenuje Tamara
Bertoncelj, Zagoriška cesta 20, Bled.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (3 ZA, 1 VZDRŽAN).
Točka 5: Soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Bled, Zdravstveni
dom Bohinj
Prejeta je bila ena kandidatura in sicer obstoječega direktorja OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj.
5.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu,
da poda soglasje k imenovanju mag. Leopolda Zonika za direktorja zavoda Osnovnega
zdravstva Gorenjske, OE ZD Bled, ZD Bohinj za mandatno obdobje 5 let od 1.1.2017 do
31.12.2021.
Sklep je bil soglasno sprejet (4 ZA).
Točka 6:Razno
Pod točko razno je bila kratka razprava na temo predlaganja kandidatov.
Seja je bila zaključena ob16.30.
Zapisala:
AleksandraŽumer, tajnica
Predsednik KMVVI
Anton Mežan

Številka: 011-2/2014Datum: 13.12.2016

ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v torek, 1.12.2016, s pričetkom ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled.
Prisotni: Predsednik odbora Srečko Vernig, Simon Sirc, Janez Brence, Jana Zelnik, Jana Špec, Klemen
Pangerc, Hugo Zupan;
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon:
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer občine za
obdobje 2017-2019
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje
2017-2019
6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za obdobje 20172019
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s predstavitvijo
investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
8. Ravnanje s stvarnim premoženjem
9. Razno
Točka 1) Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
Dnevni red 10. redne seje je bil soglasno sprejet. (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI)
Točka 2) Potrditev Zapisnika 9. redne seje
Zapisnik 9. redne seje je bil soglasno sprejet. (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI)
Točka 3) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017;
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon z obrazložitvijo povečanja/zmanjšanja sredstev v
primerjavi s predlogom proračuna za leto 2016.
Povedal je, da je dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2017 investicijsko slabši od predloga, ker so
se povečali odhodki zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti na socialnem področju, hkrati pa so tudi povečali
prihodki na račun odkupa zemljišč SRC - refundacija stroškov s strani države.
Predstavljene so bile ključne investicije na področju prostora, varstva okolja in infrastrukture v letu 2017. Glavne
investicije so predvidene na področju cestno komunalne infrastrukture: gradnja ločenega sistema v ožjem
središču Bleda, dokončanje gradnje komunalne opreme na PSO Seliše z ureditvijo parkirnih mest za avtodome in
avtobuse, dokončanje rekonstrukcije Rečiške ceste s pločnikom, rekonstrukcija priključka ceste Lisice- Koritno,
ter gradnje komunalne opreme na območju ZN Ribno. Načrtovana je priprava projektne dokumentacije za
ureditev jezerskega dela Zdraviliškega parka, ureditev Promenade, komunalna ureditev ZN Koritno, ureditev poti
pod Vilo Bled, priprava projektne dokumentacije za prenovo osnovno šole in za večgeneracijski center in dnevno
varstvo starejših.

V razpravi je Anton Omerzel izpostavila na visoke odhodke na proračunskih postavkah za tekoče vzdrževanje
zelenih in drugih javnih površin ter na vzdrževanju in obnovi javnih stranišč. Zato predlaga, da se za tekoče
vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin poišče zunanjega izvajalca in sicer preko javnih razpisov.
Matjaž Berčon je pojasnil, da so planirani odhodki na tekočem vzdrževanju zelenih in drugih javnih površin v letu
2017 višji zato, ker so predvidene nove zasaditve na javnih površinah, izvedba otroških igral na Bohinjski Beli,
Selišu in Rečici. Za vzdrževanje in čiščenje javnih stranišč pa je občina v letu 2016 izvedla javni razpis za izbor
izvajalca, s katerim je bila podpisana pogodba.
Janez Brence je opozoril, da je bilo že izpostavljeno vprašanje ustanovitve režijskega obrata, ter s tem znižanje
stroškov povezanih z javnim podjetjem Infrastruktura Bled d.o.o., predvsem znižanjem stroška delovne sile.
Jana Špec opozarja, da ostaja še nerealiziran sklep glede analize stroškov plač javnega podjetja in sicer je bil na
4. redni seji odbora za proračun in finance sprejet sklep »Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje
predlagajo, da Nadzorni svet podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. pregleda plačno politiko podjetja in usklajenost s
kolektivno pogodbo in da pregleda strukturo stroškov dela.«
Člani odbora se strinjajo, naj se sklep reaalizira in naj se pripravi analiza stroškov dela iz pravnega in
ekonomskega vidika.
Simon Sirc je želel pojasnila glede:
- Zakaj povečanje indeksa na proračunski postavki zunanji sodelavci: ker so upoštevani še stroški odvetniških
storitev, ki so bili prej na ločeni postavki
- OPN Bled 20.000 €: za dokumentacijo Grajski hrib
- Večgeneracijski center – ali je vključen tudi Blejski mladinski center: vsi programi se bodo odvijali na LUR
- Neprofitna stanovanja – ali gre za izkoriščanje: za delitev stanovanj je izveden razpis, vse spremlja CSD
Radovljica
- Sredstva za kmetijstvo: ni, ker ni sredstev
- Vila Bled 45.000 €: 15.000 € za projektno dokumentacijo, 30.000 € za obnovo javne razsvetljave.
Odgovore je podal Berčon M. in so navedeni pri posameznih vprašanjih.
Jana Špec sprašuje ali so povečani prihodki iz naslova turistične takse namenski ali gredo v integralni proračun.
Berčon M. odgovarja, da gredo v integralni proračun za pokrivanje odhodkov povezanih s turizmom.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme:
a. dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017.
b. sprejme Kadrovski načrt Občine Bled in Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leti 2017 in 2018.
c. sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2017.
d. sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2017.
e. sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2017.
f. sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2017.
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zahtevajo, da podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.
pregleda plačno politiko podjetja in usklajenost s kolektivno pogodbo in strukturo stroškov dela ter
pripravi analizo vseh stroškov s pravnega in ekonomskega vidika. Občinska uprava analizo dopolni
s primerjavo izvajanja javne službe urejanja javnih površin v okviru režijskega obrata in upravljanja
športnih turističnih objektov v drugi organizacijski obliki.
Točka 4) Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer
občine za obdobje 2017-2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Bizjak Robert. Članom odbora je na kratko
obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil trenutno stanje že zgrajenega
kanalizacijskega sistema. Matjaž Berčon je članom odbora predstavil ključne investicije, ki se bodo izvajale na
področju gradnje kanalizacijskega sistema v obdobju 2017 -2019.

V razpravi je Janeza Brenceta zanimalo, v kakšnem stanju je obstoječe kanalizacijsko omrežje. Matjaž Berčon je
članom odbora pojasnil, da sta občina Bled in koncesionar pristopila k pripravi cenitvenega elaborata za
kanalizacijski sistem, po katerem se odvajajo odpadne vode iz občine Bled in Gorje na Centralno čistilno
napravo, ki z vidika uporabe predstavlja skupni infrastrukturni objekt obeh občin. Namen tega bo predvsem
ureditev medsebojnih razmerij med občino Bled in občino Gorje glede sofinanciranja stroškov investicijskega
vzdrževanja kanalizacijskega sistema, ki je sedaj v 100 % lasti Občine Bled. Elaborat bo predvidoma pripravljen
do konca meseca marca 2017.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotni: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu se seznani s
Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer občine za
obdobje 2017-2019.
Točka 5)

Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer za obdobje 2017-2019

Obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Alojzij Babič, ki je predstavil poročilo o izvajanju
koncesijske pogodbe v letu 2015. Članom odbora je predstavil tehnične podatke o zgrajenem plinovodu v letu
2015, komercialne podatke o odjemalcih in porabi zemeljskega plina, ter dinamiko priključevanja novih
uporabnikov zemeljskega plina. V nadaljevanju je predstavil investicije, ki se bodo izvajale na področju gradnje
plinovodnega omrežja.
Janez Brence je v razpravi najprej pohvali njihovo delo. V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi s
sanacijo poškodovanih cest, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da se seznani s
Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje
2017-2019.
Točka 6) Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled za obdobje 2017-2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Petrol Milan Železnik. Članom odbora sta na kratko
obrazložila poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za javno razsvetljavo v letu 2016.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu se seznani s
Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja gospodarske javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za obdobje
2017-2019.

Točka 7) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s
predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. Boštjan Prestor. Članom
odbora je predstavil poročilo o izvajanju javne službe vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2013-2016. V
nadaljevanju je podrobneje predstavil program letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cesta v letu 2016 2017, direktor občinske uprave Matjaž Berčon pa je članom odbora predstavil plan večjih investicijskih namer na
področju cestne infrastrukture.

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da se seznani s
Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s predstavitvijo
investicijskih namer za obdobje 2017-2019.
Točka 8) Ravnanje s stvarnim premoženjem
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da Občinski
svet Občine Bled sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016. Dopolnitev letnega načrta nima finančnih učinkov na proračun za leto
2016, ker predlagane spremembe nadomeščajo neizvedena razpolaganja veljavnega letnega
načrta za leto 2016.
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da Občinski
svet Občine Bled v skladu s sprejemom dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016 sprejme sklep o izvzemu iz javnega dobra za zemljišče s parc. št.
1221/4 k. o. Selo pri Bledu, ki se prenese v last Občine Bled.

Točka 9) Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNIK ODBORA
Srečko Vernig

Številka: 011-3/2014-1
Datum: 13. 12. 2016

ZAPISNIK

9. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v torek, 13.
12. 2016, ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled.

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Anton Omerzel - predsednik odbora, člani: Janez Petkoš, Janez Brence, Rok Poklukar, Brigita Šolar,
Peter Pogačar
Opravičeno odsotni: Časlav Ignjatović – podpredsednik odbora,
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Franci Pavlič, Robert Bizjak (WTE d.o.o. –
pri točki 4), Alojzij Babič (Adriaplin d.o.o. – pri točki 5), Milan Železnik (Petrol d.d., Ljubljana – pri
točki 6), Boštjan Prestor ( Gradbeništvo Prestor d.o.o. – pri točki 7).

Seja je potekala skupaj z Odborom za proračun in občinsko premoženje.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer
občine za obdobje 2017-2019
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer za obdobje 2017-2019
6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled za obdobje 2017-2019
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s
predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
8. Ravnanje s stvarnim premoženjem
9. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 9. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Anton Omerzel, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal njegovo
potrditev.
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so potrdili dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 2) Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora
Člani odbora so brez razprave sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 8. redne seje
odbora.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Povedal je, da je dopolnjen predlog
proračuna Občine Bled za leto 2017 investicijsko slabši od predloga, ker so se povečali odhodki
zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti na socialnem področju, hkrati pa so tudi povečali
prihodki na račun odkupa zemljišč SRC - refundacija stroškov s strani države.
Predstavljene so bile ključne investicije na področju prostora, varstva okolja in infrastrukture v letu
2017. Glavne investicije so predvidene na področju cestno komunalne infrastrukture: gradnja
ločenega sistema v ožjem središču Bleda, dokončanje gradnje komunalne opreme na PSO Seliše z
ureditvijo parkirnih mest za avtodome in avtobuse, dokončanje rekonstrukcije Rečiške ceste s
pločnikom, rekonstrukcija priključka ceste Lisice- Koritno, ter gradnje komunalne opreme na
območju ZN Ribno. Načrtovana je priprava projektne dokumentacije za ureditev jezerskega dela
Zdraviliškega parka, ureditev Promenade, komunalna ureditev ZN Koritno, ureditev poti pod Vilo
Bled, priprava projektne dokumentacije za prenovo osnovno šole in za večgeneracijski center in
dnevno varstvo starejših.

V razpravi je predsednik odbora Anton Omerzel izpostavila na visoke odhodke na proračunskih
postavkah za tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin ter na vzdrževanju in obnovi
javnih stranišč. Zato predlaga, da se za tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin poišče
zunanjega izvajalca in sicer preko javnih razpisov.
Matjaž Berčon je pojasnil, da so planirani odhodki na tekočem vzdrževanju zelenih in drugih
javnih površin v letu 2017 višji zato, ker so predviden nove zasaditve na javnih površinah,
izvedba otroških igral na Bohinjski Beli, Selišu in Rečici. Za vzdrževanje in čiščenje javnih
stranišč pa je občina v letu 2016 izvedla javni razpis za izbor izvajalca, s katerim je bila
podpisana pogodba.
Anton Omerzel in Janez Brence sta izpostavila visoke stroške povezane z javnim podjetjem
Infrastruktura Bled, zato sta ponovno predlagala, da se ustanovi režijski obrat.

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 4) Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer občine za obdobje 2017-2019

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Bizjak Robert. Članom odbora je na
kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil trenutno
stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. Matjaž Berčon je članom odbora predstavil ključne
investicije, ki se bodo izvajale na področju gradnje kanalizacijskega sistema v obdobju 2017 -2019.
V razpravi je Janeza Brenceta zanimalo, v kakšnem stanju je obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Matjaž Berčon je članom odbora pojasnil, da sta občina Bled in koncesionar pristopila k pripravi
cenitvenega elaborata za kanalizacijski sistem, po katerem se odvajajo odpadne vode iz občine
Bled in Gorje na Centralno čistilno napravo, ki z vidika uporabe predstavlja skupni infrastrukturni
objekt obeh občin. Namen tega bo predvsem ureditev medsebojnih razmerij med občino Bled in
občino Gorje glede sofinanciranja stroškov investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega sistema, ki
je sedaj v 100 % lasti Občine Bled. Elaborat bo predvidoma pripravljen do konca meseca marca
2017.
Predsednik odbora je zanimalo, kakšen je koncept delovanja čistilne naprave v Radovljici in na
Bledu, ter kakšna je višina stroškov obratovanja obeh čistilnih naprav.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:

Sklep:
1. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer občine za
obdobje 2017-2019.
2. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja do naslednje seje s strani
občinske uprave pričakujejo osnutek elaborata, ki bo urejal razmerje lastništva oz.
obračuna amortizacije na skupnih delih kanalizacije do Občine Gorje z načrtom
potrebnih investicijskih vlaganj v prihodnjih letih.
Glasovanje:6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 5) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo
investicijskih namer za obdobje 2017-2019
Obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Alojzij Babič, ki je predstavil poročilo o
izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2015. Članom odbora je predstavil tehnične podatke o
zgrajenem plinovodu v letu 2015, komercialne podatke o odjemalcih in porabi zemeljskega plina,
ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. V nadaljevanju je predstavil
investicije, ki se bodo izvajale na področju gradnje plinovodnega omrežja.
Janez Brence je v razpravi najprej pohvali njihovo delo. V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil
v zvezi s sanacijo poškodovanih cest, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 20172019.
Glasovanje:6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 6) Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa
izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2017-2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Petrol Milan Železnik. Članom odbora sta
na kratko obrazložila poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za javno razsvetljavo v letu 2016.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja gospodarske javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za
obdobje 2017-2019.
Glasovanje:6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 7) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 20132016 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. Boštjan
Prestor. Članom odbora je predstavil poročilo o izvajanju javne službe vzdrževanja občinskih
cest za obdobje 2013-2016. V nadaljevanju je podrobneje predstavil program letnega in
zimskega vzdrževanja na občinskih cesta v letu 2016 -2017, direktor občinske uprave Matjaž
Berčon pa je članom odbora predstavil plan večjih investicijskih namer na področju cestne
infrastrukture.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s predstavitvijo
investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019.
Glasovanje:6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 8) Ravnanje s stvarnim premoženjem
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.
Dopolnitev letnega načrta nima finančnih učinkov na proračun za leto 2016, ker predlagane
spremembe nadomeščajo neizvedena razpolaganja veljavnega letnega načrta za leto 2016.

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da v
skladu s sprejemom dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2016 sprejme sklep o izvzemu iz javnega dobra za zemljišče s parc. št. 1221/4 k. o. Selo pri Bledu, ki
se prenese v last Občine Bled.

Glasovanje:6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 7) Razno
Pod točko razno ni bilo podanih predlogov.
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 19.15.
Zapisal:
Franci Pavlič

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Anton Omerzel

Številka: 011-1/2014
Datum: 13.12. 2016
ZAPISNIK
11. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v torek, 13. decembra
2016, ob 19. 00 uri v Sejni sobi Občine Bled
Prisotni člani SPK: predsednik Simon Sirc, podpredsednica Tamara Bertoncelj, članica Zorica
Završnik Črnologar
Odsotni: Karmen Kovač, Nina Čelesnik
Občinska uprava: tajnica komisije Aleksandra Žumer
Ostali prisotni:/
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik SPK Simon Sirc. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 11.
redno sejo SPK. Skladno s 4. točko 61. člena poslovnika je ugotovil prisotnost vseh članov SPK in
predlagal, da začnejo svoje delo skladno s 56. a členom Poslovnika.
Za sejo predlaga dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje SPK
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije SPK z dne 20.9.2016
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled
4. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika soglasno
(3 ZA) sprejeli:
SKLEP 1/11
Statutarno-pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 11. redne seje Statutarnopravne
komisije.
Točka 2: Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije SPK z dne 20.9.2016

Predsednik je povzel točke zapisnika 10. redne seje, člani komisije so na predlog predsednika
soglasno (3 ZA) sprejeli:

SKLEP 2/11
Statutarno-pravna komisija sprejeme Zapisnik 10. redne seje Statutarno-pravne komisije z dne
20.9. 2016.

Točka 3: Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Bled

Statutarno-pravna komisija je glede na določbo 56.a. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Bled obravnavala točke dnevnega reda, ki se nanašajo na sprejem odlokov in drugih aktov, ki jih
občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede
medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Člani SPK so pregledali točke dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
navedene v nadaljevanju in podali pripombe, ki so naveden pri posameznih točkah.

Tč. 4 Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta občine Bled
G. Sirc je izpostavil predlagano spremembo, da se združita odbor za družbene dejavnosti in
odbor za gospodarstvo in turizem. Ostali članici sta se s predlagano združitvijo strinjali.
Nadalje je podal komentar v zvezi predlogom 6 sej, zagotavljanjem pogojev za izvedbo seje
(dostopnost gradiva na tablični računalnik, kakovost prenosa sej), glede objave poročil
Nadzornega odbora idr.
G. Sirc je izpostavil možnost, da podajo na sami seji amandma glede pogojev za izvedbo sejo.
Tč. 5 Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta občine Bled
Ugotovljeno je bilo, da so bilI sprejeti glavni predlogi.
Tč. 6 Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
Pri Zakonu o javnih financah je treba dopolniti preambulo.
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617
Tč. 13 Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled – 3
Uvodoma je predsednik članici seznanil z dejstvom, da je občina prejela dopis odvetnice Likozar
Rogelj, ki jo je pooblastilo Društvo blejskih fjakarjev in v katerem opozarja ne vsebinske in
nomotehnične pomanjkljivosti predlaganega gradiva za spremembe odloka.

Na določene pomanjkljivosti osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju
cestnega prometa v Občini Bled je opozoril tudi župan v svojem stališču, ki ga je podal k
predlaganemu odloku. Njegova predlagatelja sta namereč svetnika J. Brence in A. Omerzel.

Na SPK so bila dana poslovniška pojasnila glede obravnave sprememb in dopolnitev Odlokov. Te
se ne obravnavajo avtomatično po skrajšanem postopku, ampak se tudi v primeru sprememb in
dopolnitev Odloka izvedeta dve obravnavi skladno s 66. členom Poslovnika. V prvi obravnavi se
na osnutek dajejo pripombe, do katerih se je predlagatelj dolžan opredeliti in jih bodisi vključiti
ali ne v predlog, ki se obravana na naslednji seji.

Člani komisije so soglasno (3 ZA) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP 3/11
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo predlaganih aktov pod točkami
4., 5., 6. in 13. predlaganega dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled
ni formalno–pravnih zadržkov, pri čemer naj se dopolni preambule ter 13. točka
obravnava po rednem postopku z opredelitvijo do danih pripomb v obravanavi.

Točka 4: Razno

Podan je bil predlog, da se jim gradivo v ZIP obliki posreduje skupaj z obvestilom o objavi
gradiva na spletni strani. Iz razloga, ker na sami seji v Info centru TNP zaradi preobremenjenosti
omrežja, sploh ni mogoče dostopati do gradiva. Zato ga morajo kopirati iz spletni strani sami, kar
terja veliko časa.

Seja je bila zaključena ob 20:10.
Zapisala:
Aleksandra Žumer, tajnica SPK
Predsednik SPK
Simon Sirc

Številka:
Datum:

011-5/2014-20
14. 12. 2016
ZAPISNIK

10. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled ter
9. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 14. decembra 2016, ob 17.00 uri v poročni sobi Občine Bled

Prisotni:

OGT: Jakob Bassanese (predsednik), Ludvik Kerčmar (podpredsednik),
Anton Omerzel (od 17.10), Miran Vovk, Franc Sebanc (od 17.05), Zora
Završnik Črnologar
ODD: Brigita Šolar (podpredsednica), Aneta Lavtar, Mihaela Pesrl, Janez
Petkoš, Dušan Žnidaršič

Ostali prisotni:

Matjaž Berčon (direktor OU), Janez Fajfar (župan), Jaka Ažman (Turizem
Bled), Matjaž Završnik (Zavod za kulturo Bled), Bojana Lukan (tajnica OGT)

Odsotni:

OGT: Miha Racman
ODD: Karmen Kovač (opravičila izostanek), Francka Smolej (opravičila
izostanek)

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
vodil predsednik OGT Jakob Bassanese. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 10. redno
sejo OGT in 9. redno sejo ODD. Skladno s 4. točko 61. člena Poslovnika je ugotovil prisotnost 4
članov OGT in 5 članov ODD. Predlagal je, da pričnejo svoje delo skladno s 56. e členom
Poslovnika.
Za sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje OGT in 9. redne seje ODD
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem ( http://www.ebled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ )
3. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti ( http://www.ebled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ )
4. Sprejem dopolnjenega Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
5. Sprejem soglasja k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017
6. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled
8. Razno

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda 10. redne seje

Predsednik OGT je podal točke dnevnega reda.

SKLEP:

Člani OGT in ODD potrjujejo dnevni red.

Glasovanje OGT:

4 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0

Glasovanje ODD:

5 prisotnih; Za: 5, PROTI: 0

Točka 2:

Potrditev Zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem

Člani odbora na Zapisnik 9. seje OGT niso imeli pripomb.
SKLEP:

Člani OGT potrjujejo Zapisnik 9. redne seje OGT.

Glasovanje: 4 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0

Točka 3:

Potrditev Zapisnika 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Člani odbora na Zapisnik 8. seje ODD niso imeli pripomb.
SKLEP:

Člani ODD potrjujejo Zapisnik 8. redne seje ODD.

Glasovanje: 5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0

Točka 4:

Sprejem dopolnjenega Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU. Povedal je, da je dopolnjen predlog proračuna Občine
Bled za leto 2017 investicijsko slabši od predloga, ker so se povečali odhodki zaradi
izpolnjevanja zakonskih obveznosti na socialnem področju, hkrati pa so tudi povečali prihodki
na račun odkupa zemljišč SRC - refundacija stroškov s strani države.
Seji se pridružita Franc Sebanc (17:05) in Anton Omerzel (17:10).
Podrobneje so bili predstavljeni ključni odhodki na področju turizma in mednarodnega
sodelovanja (povečana so sredstva za razvoj produktov in krajevno promocijo, mednarodne
športne dogodke, sredstva za evropske projekte S.T.R.E.E.T., GEMS in LAKtive Tourism),
gospodarstva in kmetijstva (sofinanciranje projektov RAGORja, VEM točk, OOZ Radovljice, razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja). Direktor je izpostavil, da smo v
letošnjem letu zaradi neporabljenih sredstev iz razpisa s področja kmetijstva 5.000 EUR
namenili za nakup preparatov za razsmrajevanje gnojnice, katere bo Občina Bled v naslednjem
mesecu razdelila med kmete. Na področju športa in kulture je bilo izpostavljeno, da se v
prihodnjem letu namerava investirati v razsvetljavo v športnem parku in dvorani, v Dom
krajanov na Bohinjski Beli, okna in ogrevanje v Zadružnem domu Ribno, ureditev prezračevanja
v knjižnici, prenovo zgornjih prostorov v Festivalni dvorani Bled, Mrakovo in Sodarjevo
domačijo… Na področju sociale in zdravstva je bilo ugotovljeno, da stroški zaradi staranja
prebivalstva in novih nalog, ki nam jih z zakoni nalaga država (subvencioniranje mrliških služb),
iz leta v leto naraščajo. Za leto 2016 je bilo planiranih 180.000 EUR za subvencioniranje oskrbe v
domovih, nego na domu, … drugo leto se namenja 200.000 EUR. Nekaj sredstev se nameni
javnim delom, stanovanjskim subvencijam, investicijam v ZD Bled in Medgeneracijski center
Bled. Medgeneracijski center Bled predstavlja racionalnejšo in centralizirano obliko

medgeneracijskih programov (Mladinski center Bled, Društvo upokojencev Bled, Ljudska
univerza Radovljica), katerih skrbnik je Ljudska univerza Radovljica. Trenutno to poteka v obliki
projektov in ene zaposlitve, v dveh do treh letih se bodo vse tovrstne dejavnosti preselile v nov
Medgeneracijski center na Selišah. Bežno so bili predstavljeni tudi odhodki na področju urejanja
infrastrukture (zaključek ureditve Rečiške ceste, ureditve avtobusne postaje na Mlinem),
državnih cest (zavijalni pas za Koritno in Lisice na območju Betinskega klanca, SRC in JRC,
kolesarska povezava do Bohinja) in investicij v krajevnih skupnostih s poudarki na preplastitvi
določenih odsekov najbolj poškodovanih cest v občini.
V razpravi je Anton Omerzel izpostavil na visoke odhodke na proračunskih postavkah za tekoče
vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin ter na vzdrževanje in obnovo javnih stranišč.
Predlaga, da bi se za tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin poiskalo zunanjega
izvajalca preko javnih razpisov.
Direktor OU je glede vzdrževanja javnih površin pojasnil, da bo v prihodnjem mesecu izvedena
analiza, s katero se bo ugotavljalo, ali je tovrstne naloge smiselno nalagati Infrastrukturi Bled, ali
bi bilo s finančnega vidika to ugodneje prenesti na režijski obrat. Glede vzdrževanja in obnove
javnih stranišč je dodal, da je bil izvajalec kot ekonomsko najugodnejši z ustreznimi referencami
izbran na javnem razpisu.
Ludvik Kerčmar je pohvalil proračun, ker je ta investicijsko naravnan. Meni, da bi bil z denarjem,
ki ga namenjamo za vzdrževanje zelenih javnih površin, kraj lahko lepše urejen, predvsem pa
pogreša več enoletnih zasaditev. Izpostavil je problematiko obrtne cone na Lisicah in sežiganja
odpadkov pri katerih se v ozračje sproščajo strupeni plini. Občina bi morala nekaj ukreniti tudi z
gramoznico v Ribnem, kamor se odlaga žlindro s težkimi kovinami. Direktor OU je odgovoril, da
so okoljske zadeve v pristojnosti ARSOta.
Razprava se nadaljuje v smeri plač, režijskega obrata, selitve glavne avtobusne postaje, razpisa
na področju športa, investicije v Zadružni dom Ribno…
SKLEP:

Člani OGT in ODD sprejemajo dopolnjeni Odlok o proračunu Občine Bled za
leto 2017.

Glasovanje OGT:

6 prisotnih; ZA: 6, PROTI: 0

Glasovanje ODD:

5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0

Točka 5:

Sprejem soglasja k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto
2017

Uvodno obrazložitev je podal Jaka Ažman. Povedal je, da se dopolnjeni poslovni načrt od
prejšnjega razlikuje v tem, da je več sredstev namenjenih prirejanju mednarodnih dogodkov, kar
je s sklepom potrdil tudi Svet zavoda.
SKLEP:

Člani OGT in ODD sprejemajo soglasje k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu
Turizma Bled za leto 2017.

Glasovanje OGT:

6 prisotnih; ZA: 6, PROTI: 0

Glasovanje ODD:

5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0

Točka 6:

Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2017

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik. Povedal je, da v prihodnjem letu na Zavodu za
kulturo planirajo 3 milijone prihodkov in okoli 1,1 mio odhodkov za investicije (sanacija poti od
parkirišča preko vhoda mimo vinske kleti do viteške dvorane, ureditev WCjev, sanacija vzhodne
stene, ureditev spodnje in zgornje terase, druga tekoča in vzdrževalna dela na objektu, v
Festivalni dvorani preureditev dvoran, prezračevanja in menjave strešne kritine, pridobiti
projektno dokumentacijo za grajski kompleks, gradbeno dovoljenje za Mrakovo domačijo, …).
Povedal je, da večina sredstev ostaja za investicije na Blejskem gradu, z drugim delom pa
razpolaga Narodni muzej. Izpostavil je, da je Blejski grad v letošnjem letu do danes obiskalo že
preko 440.000 ljudi, zaradi česar se predvsem v poletnih konicah, ko se na gradu dnevno zvrsti
preko 2.000 ljudi, že srečavajo s prekomernim obiskom. Pohvalil je dobro sodelovanje z Občino
Bled in Turizmom Bled.
Sejo zapusti Anton Omerzel (18:20).
Odvije se vsesplošna razprava o ukrepih, kako bi lahko zmanjšali pritisk na Blejski grad oz. obisk
bolj enakomerno razporedili.
SKLEP:

Člani OGT in ODD sprejemajo soglasje k Poslovnemu načrtu Zavoda za
kulturo Bled za leto 2017

Glasovanje OGT:

5 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0

Glasovanje ODD:

5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0

Točka 7:

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
cestnega prometa v občini Bled

K točki ni bilo poročevalca. Na predlog župana, ki meni, da odlok še ni dobro pripravljen, se
obravnava točke premakne na naslednjo sejo.

Točka 8:

Razno

/
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisala:
Bojana Lukan

Podpredsednica ODD:
Brigita Šolar

Predsednik OGT:
Jakob Bassanes

