Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-3/2008
Datum: 4-apr-2008

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED

Spoštovani!

Za 9. redno sejo, ki bo v torek 8.4.2008, posredujemo:
 popravek gradiva k točki 7: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – nov tekst pravilnika
in obrazložitev;
 gradivo k točki 8 (priloga): Predstavitev investicij oz. projektov iz Načrta razvojnih
programov:
o pločnik ob Rečiški cesti
o kanalizacija Bled – Mlino (M- kanal)
o vodovod in kanalizacija Boh. Bela
o JRC in SRC
 k točki 9: Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria - dodatno gradivo;
 zapisnike sej delovnih teles občinskega sveta:
 Odbora za prostor in varstvo okolja;
- Odbora za gospodarske dejavnosti;
- Odbora za turizem;
- Odbora za gospodarsko infrastrukturo;
- Odbora za družbene dejavnosti;
- Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem;
- Statutarno pravne komisije.

Janez Fajfar,
univ. dipl. etnolog, prof. geografije
župan Občine Bled
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7)
Soglasje k pravilniku o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05-UPB2, 25/2008) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03-UPB1,
84/06) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne ____. 2008 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem
otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob
zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Starši oziroma skrbniki
otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh
vrtca.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno, po pošti, po
elektronski pošti ali po internetu.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z
občino ustanoviteljico.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka
v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se
otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in
drugih pogojih.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega
pooblaščena oseba.
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Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih
mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok.
Vse vloge, ki se zbirajo po posameznih enotah, se skupaj obravnavajo na sedežu vrtca.
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere so
starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo
centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v
vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za
sprejem otrok, sta ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba ali komisija za sprejem otrok
dolžna preveriti njihovo resničnost.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev,
ki ga predlaga svet vrtca, in predstavnika občine.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija
obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s
postopkom, ki ga določa zakon.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na
lastno pobudo.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike
institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno
delo, patronažno službo in druge).
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija s sklepom odloči, ali bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec oziroma za
enoto vrtca po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok. Sklep mora
obrazložiti.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko
leto.
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Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca
koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
 čas in kraj zasedanja komisije;
 udeležba na seji;
 število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter
starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ;
 število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po
posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
 imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v
posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih
rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot
sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri
ne.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Število
točk

Kriterij

Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na
območju občine ustanoviteljice
2. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
3. Otrok, katerega starši so zaposlenih
4. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in v vrtec ni bil
sprejet
5. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti
6. V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
8. Družina ima več vzdrževanih otrok:
8A
4 otroci ali več
8B
3 otroci
8C
2 otroka
1.

30
20
10
10
10
7
7
6
5
4

11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni
red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda
upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
2. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok
s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v
vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu
zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
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Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi
sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve
otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločbo lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca.
12. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v
vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma ne zaprosijo za
razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s
predvidenim datumom se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Rok za
podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši
obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi
pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se
za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči
z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, ki ga je sprejel Svet
vrtca dne 26. 2.2001.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi V uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:

Janez Fajfar,
Župan Občine Bled
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OBRAZLOŽITEV K PRAVILNIKU O SPREJEMU OTROK V VRTEC
Dne 30.3.2008 je vstopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona ov vrtcih
(Uradni list RS št. 25/2008), ki v 6. členu spreminja vsebino 20. člena Zakona o vrtcih in sicer
med drugim določa (3. odstavek): »Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok ter
kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta
vrtca.«.
Predhodni zakon o vrtcih je v 20. členu določal: »Sestavo in način dela komisije ter kriterije
za sprejem otrok v vrtec določi svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem«.
Sprememba zakona torej odvzema pristojnost svetu zavoda, da določa sestavo komisije in
kriterije za sprejem otrok v vrtec in jo prenaša na ustanovitelja. Glede na dejstvo, da v
prehodnih in končnih določbah zakon ne ureja, kako v primeru, če so bili postopki
sprejemanja tovrstnih aktov že v teku, velja, da je treba upoštevati veljavno ureditev.
Glede na določbe sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih je torej svet zavoda predlagatelj
(šteje se, da je Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec , ki ga je svet vrtca sprejel na svoji 2. seji
dne 19.9.2007 njegov predlog pravilnika), občina kot ustanoviteljica pa je tista, ki
obravnavani akt sprejema.
Prvotni pravilnik predložen v gradivu se spreminja v sledečih točkah:
- ustrezno se je spremenila preambula Pravilnika- sprejma ga občinske svet in ne svet
zavoda;
- v 3. členu se je dodal skladno z spremembami zakona o vrtcih prvi odstavek: »Vrtec
najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z
občino ustanoviteljico.«,
- v 6. členu se je v prvem odstavku dodal stavek: »Komisija obravnava vse vloge na seji v
skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega
ugotovitvenega postopka.«
- v 10. členu se črta kriterij pod točko 8: Izbrana enota vrtca je najbližja otrokovemu
prebivališču;
- skladno s sprejetim sklepom odbora za družbene dejavnosti z dne 2.4.2008 se v 10.
členu Pravilnik točkovanje pri 9. točki (novi 8. točki) kriterijev spremeni:
8.
8A
8B
8C

Družina ima več šoloobveznih otrok:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka

Število točk
6
5
4

spremeni se 5. odstavek 11. člena predloga Pravilnika, tako da se glasi: »Komisija
najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi
sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum
vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši;
- Spremeni se 6. odstavek 11. člena predloga Pravilnika, tako da se beseda: »sklep«
nadomesti z besedo »odločba«.
- spremeni se 17. člen predloga Pravilnika, tako da se glasi: »Ta pravilnik začne veljati
naslednji dan po objavi V uradnem listu RS.«
- ustrezno se je spremenil podpisnik Pravilnika- podpisuje ga župan in ne predsednik sveta
zavoda.
Pravilnik ne ustvarja finančnih posledic za proračun.
-

Dodatna in podrobnejša obrazložitev razlogov za sprejem pravilnika je podana v osnovnem
gradivu.
Pripravili:
Aleksandra Žumer z Oddelkom za gospodarstvo in družbene dejavnosti
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9)
Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda – H1 – Astoria

V skladu s sklepom Odbora za prostor in varstvo okolja posredujemo dodatno gradivo k točki
Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria

Stališče na pripombe odbora za prostor se dopolni tako, da je dopustno povečanje
tlorisnega gabarita za 20% glede na obstoječi objekt, kar velja tako v primeru dozidav
kot tudi novogradnje objekta. Spremljajoče dejavnosti, navedene v 21. členu Odloka o
PUP za središče Bleda so dovoljene v kleti, pritličju in 1. nadstropju, povečevanje
prenočitvenih kapacitet pa ni dopustno.
Stališče na pripombo g. Omerzela glede etažnosti novega objekta in s tem globine
gradbene jame se spremeni tako, da je etaža za predvidene podzemne garaže na
nivoju obstoječe pritlične etaže hotela – nivo recepcije hotela (v razgrnitvi predlagana
podzemna garaža v 1. kleti obstoječega hotela). Dodatna podkletitev garažnega dela
objekta ni dopustna.
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Odbor za prostor in varstvo okolja
Številka: 06203-8/2008
Datum: 31-marec-2008
ZAPISNIK 8. SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
ponedeljek 31.3.2008 ob 18.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna dvorana)
Prisotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik
Kerčmar, ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar
- ostali prisotni: g. Matjaž Erjavec, ga. Saša Repe, ga. Kristina Kunšič, ga. Ana Gradišar,
ga. Barbara Jančič.
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008;
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007;
3. Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s pritoki;
4. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
5. Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na
Bledu;
6. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
7. Razno.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda, in sicer prestavitev 3. točke dnevnega reda
na konec. Člani odbora (5 prisotnih) so soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008;
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
3. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
4. Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto
na Bledu;
5. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
6. Razno;
7. Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s pritoki.
TOČKA 1:

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008

Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so
s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Odbor za prostor in varstvo okolja sprejme Zapisnik 8. seje Odbora za prostor in
varstvo okolja, z dne 28.1.2008.
TOČKA 2:
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. G. Pogačar je predlagal, da se zabeleži, da se
sredstva, ki jih je občina vložila v pripravo dopolnitve IDZ Severne razbremenilne ceste, ki
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zadeva krožišči na Seliški cesti, upoštevajo kot delež Občine v postopku gradnje SRC, v
odnosu do večinskega investitorja DRSC.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o potrditvi
zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007 in ga predlagajo občinskemu
svetu v sprejem.
TOČKA 3: Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Povedala je, da se vsebina stališč do pripomb,
razlikuje od razgrnjenega projekta v tem, da se je vertikalni in horizontalni gabarit objekta
nekoliko zmanjšal, ter da se prenočitvene kapacitete ne povečujejo. Projekt se je tako v veliki
meri prilagodil zahtevam sosedov že v fazi spremembe odloka, kar kaže na korektnost
investitorja. G. Pogačar je predlagal, da se v prihodnjem gradivu natančno opredelijo
določbe, katere so relevantne in o katerih se odloča na seji odbora in da se gradivo opremi z
grafiko, ki bo prikazovala situacijo, kakršna je trenutno. Vsi prisotni so se strinjali, da je
potrebno pogodbeno urediti situacijo parkiranja, da se s tem zaveže investitorja k
sofinanciranju izgradnje parkirne hiše. G. Ažman je opozoril, da je upravičena pripomba na
navedbo iz geomehanskega poročila, »da se pobočje nad hotelom izravna«, saj to ne drži, s
čimer so se člani odbora strinjali. Odbor je soglasno predlagal, da se v predlogu odloka
opredeli % dopustnih dozidav oziroma dopustni gabariti objekta in da se določi, da
povečevanje kapacitet ni dopustno.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) s 7 glasovi ZA
in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo stališča do pripomb in predlogov
na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria in jih predlagajo občinskemu svetu v
sprejem.
TOČKA 4:
Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno
razbremenilno cesto na Bledu
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. G. Ažman je poudaril, da bi bilo potrebno ponovno
preveriti, če je možen drugačen potek trase. Dogovor s pobudniki za spremembo odloka in
lastniki zemljišč bi bil smiseln tudi zato, ker bi se s tem izognili dolgotrajnim in nepredvidljivim
postopkom razlastitve, ki bi lahko ogrozili nujni čimprejšnji začetek gradnje razbremenilne
ceste. Ostali člani odbora se s spreminjanjem trase niso strinjali. G. Erjavec je povedal, da so
manjše spremembe odloka možne glede na tolerance, ki so skladne s sprejetim odlokom,
trasa pa se brez spremembe odloka in s tem časovnega zamika ne more spreminjati.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 6 glasovi
ZA in 1 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da občinski svet zavrne pobudo
za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu in
se strinjajo, da se gradnja v celoti izvede v skladu z veljavnim lokacijskim načrtom.
TOČKA 5:
Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom
Legalizacija neskladne gradnje stanovanjske hiše Savska cesta 13, investitor Rekar Ciril
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
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»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/2004, 96/2004, 120/2005) Odbor za prostor in varstvo okolja
daje pozitivno mnenje h kritini rdeče barve na stanovanjski hiši Savska cesta 13, po
projektu št. 26/2005, projektant Antariom d.o.o. Bled.«
TOČKA 6: Razno
G. Bernik je predlagal, da se iz dreves odstrani novoletna okrasitev – lučke. G. Erjavec je
povedal, da bi bili stroški demontaže novoletnih lučk izredno visoki, zaradi česar je
predvideno, da ostanejo na drevju; pričakujemo pa, da bodo moteče žice z zazelenitvijo
dreves vse manj vidne.
TOČKA 7: Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s
pritoki
Člani odbora so se strinjali, da bodo poročilo poslušali na seji občinskega sveta.
Predsednik je sejo zaključil ob 19.20 uri.

Zapisala:
Barbara Jančič

Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja:
mag. Slavko Ažman
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarske dejavnosti
Številka: 011-1/08
Datum: 2-apr-008
ZAPISNIK
7. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 1. aprila 2008 ob 17.00 uri
v sejni sobi občine Bled, Cesta svobode 13.
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Boris Cvek, Franc Pogačar, Miha Primožič
Odsotni: Blaž Ažman, Peter Pogačar
Ostali navzoči: Sonja Šlibar, tajnica odbora
Sejo Odbora je sklical in vodil predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti Leopold Zonik.
Predlagal je naslednji dnevni red, ki ga je Odbor soglasno potrdil (5 prisotnih, 5 za):
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 29.1.2008,
2. Osnutek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007,
3. Razno.

Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 29.1.2008
Predsednik Odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe.
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 6. seje, z dne 29.1.2008.
Ad-2: Osnutek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto
2007
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar. Predstavila je novo sestavo zaključnega računa
in obseg ter vsebino prilog ter pojasnila postavke, ki so v pristojnosti Odbora.
V razpravi je Boris Cvek predlagal, da bi bilo bolj smotrno opremiti Boljkov spomenik s
tehničnim varovanjem kot z zavarovanjem.
Po razpravi je odbor za gospodarske dejavnosti sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti sprejme predlagane sklepe, da se potrdi in sprejme
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007 po
skrajšanem postopku in da se sprejme predlog o prenešenih sredstvih.

Ad-3: Razno
Borisa Cveka je zanimalo, kako napreduje sanacija električne napeljave ob obratovanju
prečrpavanja kanalizacije v Ribnem. Odgovor je podal Franc Pogačar.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisnik napisala
Sonja Šlibar

Predsednik Odbora
za gospodarske dejavnosti
mag. Leopold Zonik
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 2.4.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 1.4.2008 ob 20. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Miloš Ažman,
Anica Holzner, Bojan Žerovec, Ludvik Kerčmar
Odsotni člani odbora: Matjaž Berčon,
Ostali navzoči: Matjaž Erjavec – direktor OU, Saša Repe – odd.za okolje in prostor,
Marjana Burja-odd.za gospodarstvo in družbene dejavnosti
Po ugotovitvi na sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red,
katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
1.
2.
3.

4.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.200814
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria;
Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora z dne 29.1.2008
Člani odbora za turizem na zapisnik 7. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 7. zapisnik odbora z dne 29.1.2008.
Ad 2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
Marjana Burja je članom odbora predstavila Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Bled za leto 2007 – turistični del.
Po kratki razpravi so člani odbora SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme Osnutek
Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007– turistični
del.
Ad 3. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria;
Uvodno obrazložitev in novo nastala dejstva sta predstavila Matjaž Erjavec – direktor OU in
Saša Repe. Glede na to, da se je investitor uspel uskladiti z zahtevami sosedov (glede
višinskih gabaritov in turističnih kapacitet,) hkrati pa je v projektu predstavil dodatne površine,
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ki bogatijo hotelsko ponudbo (fitnes, manjši bazen ipd),
SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:

so člani

so člani odbora

Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme Stališča do
pripomb in predlogov na predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria.

Ad 4) Razno
Bojan Žerovec: povabi člane na čistilno akcijo, ki jo v soboto, 5.4.08. organizira TD Bled v
okviru vsakoletne občinske »Očistimo naš Bled«
Matjaž Erjavec: na arhitekturni razpis za Izgradnjo veslaškega centra in ciljne regatne arene
Zaka na Bledu je prispelo 10 rešitev – ko bodo sprejete določene odločitve, bodo člani
odbora o tem seznanjeni.
Ludvik Kerčmar: v času turistične sezona naj se ne bi gradilo in »ropotalo« po Bledu in v
okolici hotelov, če pa že, nujno v dogovoru z občino. Predlagal je tudi, da se na naslednji seji
člane odbora seznani o tem, kaj se dogaja z Vilo Rikli, s projektom Seliše in Merkator ter kaj
je z ograjo.
Anton Mežan: pospravijo naj se veje, katere so bile lani odložene na parkirišču pod gradom.
Omenil je še na ostanke novoletne razsvetljave - turisti namreč sprašujejo, če so drevesa
»bolna« in zato povezana. Predlagal je, da naj se v bodoče uporablja zeleni kabel.

Zapisala:
Marjana Burja
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.
Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/07
Datum: 2.4.2008
ZAPISNIK
9. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 02.04.2008
ob 1700 uri v zgornji sejni sobi občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik
odbora, g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Jožef Dijak, ga.
Marjetka Mandeljc, g. Sergej Učakar
Opravičeno odsoten: g. Boris Cvek
Ostali prisotni:
Koncesionar WTE: g. Homec Bojan ( pri točki 2 .)
Koncesionar Adriaplin: g. Babič Alojz ( pri točki 3 .)
Občinska uprava: g. Matjaž Erjavec, ga. Romana Starič, ga. Saša Repe, g. Franci Pavlič
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 4.2.2008;
2. Poročilo WTE o izvajanju koncesije;
3. Poročilo Adriaplin o izvajanju koncesije;
4. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007
5. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria
6. Pobuda za sprememba Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto
na Bledu
7. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1850.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni in
predlagal potrditev predloženega dnevnega reda.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili dnevni red.
K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 4.2.2008
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo niso imeli pripomb na zapisnik.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 8.
seje odbora, z dne 4.2.2008.
Zaradi odsotnosti poročevalca pri točki 2. je predsednik odbora predlagal, da odbor nadaljuje
s sejo, ter obravnava najprej točko 3.
K točki 3: Poročilo Adriaplin o izvajanju koncesije;
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin g. Alojz Babič, ki je na
kratko predstavil poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2007. Članom odbora je
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predstavil tehnične podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2007, komercialne podatke o
odjemalcih in porabi zemeljskega plina, ter na kratko obrazložil liberalizacijo plinskega trga,
ki je nastala z spremembo Energetskega zakona na področju lokalnih gospodarskih javnih
služb. Predvsem je omenil, da morajo občine z ustreznimi odloki prilagoditi koncesijska
razmerja glede na novo pravno ureditev. V nadaljevanju je prisotnim predstavil gradnjo
plinovodnega omrežja v občini Bled. G. Babič je povedal, da imajo trenutno zelo velike
probleme s pridobivanjem služnosti ter ostalih potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega
dovoljenja, predvsem na območju KS Rečica ( pločnik ob Rečiški cesti ) in na območju Zake.
V letošnjem letu predvidevajo gradnjo povezovalnega plinovoda Dindol – Selo in Selo –
Mlino. Koncesionar ima zelo velike probleme tudi pri pridobivanju služnosti na območju
naselja Ribno, predvsem na cestah, kjer je trenutno lastnik KGZ Bled. Ob tem je omenil, da
je koncesionar na območju Ribnega v preteklosti izvedel anketo za odjem zemeljskega plina,
vendar občani niso izkazali večjega interesa, zato se gradnja plinovodnega omrežja na
omenjenem območju ni pričela. G. Babič je članom odbora povedal, da na plinovodno
omrežje še vedno niso priključeni večji porabniki plina, kot npr. hoteli, čeprav lastniki hotelov
pripravljajo določene študije o možnosti izgradnji trigeneracije; to je na območju Hotela
Toplice.
V razpravi je g. Pogačar povedal, da se v letu 2008 predvideva preplastitev cest v naselju
Ribno ( Savska c., Gorenjska c. ), kjer se je v preteklih letih gradil kanalizacijski sistem. Zato
je koncesionarja še enkrat opozoril o možnosti gradnje plinovodnega omrežja v naselju
Ribno, predvsem na cestah, ki se bodo dokončno uredile v letošnjem letu. Ob tem je
poudaril, da občina po ureditvi cest ne bo dovolila ponovnih gradbenih posegov v cestna
telesa. G. Babič je povedal, da bodo še enkrat preverili in podali odgovor glede gradnje
plinovodnega omrežja v Ribnem. G. Pogačar je imel vprašanje tudi v zvezi z odloki, ki jih
mora občina pripraviti v skladu z novo pravno ureditvijo. Ga. Starič je povedala, da sta
odloka v pripravi in naj bi se obravnavala na naslednji občinski seji.
G. Pogačarja je zanimalo, ali je z odlokom urejeno, kdaj se morajo priključiti večji objekti na
plinsko omrežje, predvsem hoteli. G. Pavlič je obrazložil, da je z odlokih določeno, da se
morajo večji objekti priključiti na plinovodno omrežje v obdobju treh let po pridobitvi
uporabnega dovoljenja. G. Erjavec je povedal, da je se je občina že večkrat sestala z lastniki
hotelov (Sava ) v zvezi z priključevanjem hotelov na zemeljski plin, vendar se je izkazalo, da
tehnično ni izvedljivo.
Po končani razpravi je odbor sprejel naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2007, s
podjetjem Adriaplin d.o.o. Ljubljana, kot informacijo.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 2.: Poročilo WTE o izvajanju koncesije
Uvodoma je predstavnik koncesionarja WTE g. Homec Bojan predstavil potek trenutne
gradnje kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih v občini Bled, v nadaljevanju pa še
obratovanje Centralne čistilne naprave na Mlinem, ki bo v mesecu aprila pridobila uporabno
dovoljenje, ter sprotno vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Omenil je tudi nadaljevanje
gradnje kanalizacije na območju Dob.
V razpravi je g. Pogačar povedal, da v poročilu manjka finančni del poročila, ter povedal, da
so sredstva iz kredita, iz katerih je koncesionar gradil kanalizacijski sistem, že v glavnem
porabljena. Gradnja kanalizacijskega sistema se bo v glavnem vršila iz sredstev, ki se bodo
zbrala iz komunalnega prispevka za kanalizacijo, ki ga morajo občani v skladu s sprejetim
odlokom plačati ob priključitvi stanovanjskega objekta na kanalizacijski sistem. Članom
odbora je v razpravi predstavil tudi problematiko odvajanja tujih izvirskih čistih voda po M kanalu do čistilne naprave, ki dodatno povečujejo stroške delovanja čistilne naprave, ter
deloma motijo njeno delovanje. Zato nastajajo dodatni stroški, ki jih bo moralo plačati država.
G. Erjavec in ga. Starič sta v nadaljevanju članom odbora predstavila vse aktivnosti in
pritiske, ki jih je občina Bled vršila na pristojno ministrstvo v zvezi z izločevanjem čistih voda
iz M kanala. Povedala sta, da je občina omenjeni projekt prijavila preko Regionalne razvojne
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agencije na razpis za sofinanciranje iz kohezijskih skladov, vendar je bil s strani države
posredovan negativen odgovor. Zato se projekt glede o možnosti sofinanciranja še usklajuje
z državo.
G. Vernig je imel vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Posvetovalnega organa, oziroma kako
poteka nadzor nad koncesijsko pogodbo. Imel je tudi pomisleke o racionalni porabi sredstev
za gradnjo kanalizacijskega sistema. Ga. Starič je obrazložila, da je bil organ imenovan pred
razdružitvijo obeh občin, naloga organa je, da poizkuša reševati morebitno problematiko, ki
jo koncesionar in občina skupaj ne moreta uskladiti. Vršitev nadzora nad koncesijsko
pogodbo je na kratko obrazložil g. Pogačar. G. Vernig je prosil, da strokovne službe do
naslednje seje pripravijo povzetek poročil iz dosedanjih sej Posvetovalnega organa.
G. Učakar je imel vprašanje v zvezi z delovanjem Centralne čistilne naprave in njenim
monitoringom.
Po razpravi so člani odbora sprejeli
Sklep :
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Poročilo WTE o izvajanju koncesije, kot informacijo.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 4.: Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za
leto 2007
Obrazložitev je podala ga. Romana Starič. V razpravi je g. Verniga zanimala proračunska
postavka 20200301 v zvezi z odkupi zemljišč. Odgovor je podala ga. Saša Repe. Po kratki
razpravi je predsednik odbora predlog sklepa dal na glasovanje.
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo Osnutek Odloka o
potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007, v delu, ki se nanaša
na področje gospodarskih javnih služb in ga predlagajo Občinskemu svetu Občine
Bled v sprejem.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 5.: Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda –
H1 – Astoria
Uvodno obrazložitev je podala ga. Saša Repe, ki je članom odbora predstavila vse prejete
pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria, ki so jih člani odborov in člani občinskega sveta
podali na sejah, ter ostale prejete pripombe, ko so bile podane v času javne razgrnitve in na
javni obravnavi.
V razpravi je g. Pogačar opozoril, da mora investitor zagotoviti primeren dostop do objekta,
ter zagotoviti primerno število parkirnih mest. Opozoril je tudi na čiste izvirne vode, ki se
nahajajo na predmetni lokaciji. Ob tem je poudaril, da je investitorja potrebno opozoriti, da
čistih voda ne sme voditi v fekalni kanalizacijski sistem.
G. Vernig je imel vprašanje glede gradnje parkirnih mest, oziroma garažne hiše. G. Erjavec
je povedal, da je investitorja predhodno potrebno zavezati s pogodbo o načinu parkiranja.
Poleg tega je povedal, da hotel Astoria z izgradnjo prizidka ne povečuje kapacitete, ampak
zvišuje kvaliteto nivoja hotela.
G. Vernig je opozoril, da je pri izvedbi projekta potrebno nadzorovati procent pozidanosti,
predvsem pa potrebno zagotoviti ustrezno velikost zelenih površin.
Po razpravi je Odbor za gospodarsko infrastrukturo sprejel naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Stališče do pripomb in predlogov na predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda – H1 – Astoria; s pripombami:
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pri izvedbi projekta mora investitor zagotoviti izločitev čistih izvirskih in meteornih
voda iz fekalnega kanalizacijskega sistema,
- pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
-

K točki 6.: Pobuda za sprememba Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno
cesto na Bledu;
Uvodno obrazložitev je podala ga. Saša Repe, ki je na kratko predstavila prejeto pobudo za
spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu. V
nadaljevanju je na kratko članom odbora obrazložila nekaj tehničnih podatkov o predlagani
trase JRC, ter posledice, ki bi nastopile v primeru sprejetja spremembe odloka o lokacijskem
načrtu.
V razpravi člani odbora niso imeli bistvenih vprašanj, zato je predsednik odbora predlog
sklepa dal na glasovanje:
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno
razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu (Ur.list RS, št. 65/2002), zavrne.
Gradnja JRC naj se v celoti izvede v skladu z veljavnim lokacijskim načrtom.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 7.: Razno
G. Vidic je ponovno izpostavil problematiko postavitve konfina pri objektu lastnika Krevljič ob
Prešernovi cesti. Ponovno je zahteval vpogled v dokumentacijo, ki je bila posredovana
pristojnim službam.
G. Dijak je imel vprašanje v zvezi s podrtimi drevesi v okolici območja ZN Koritno, oziroma ali
so omenjeni posegi povezani s pričetkom del ZN Koritno. G. Erjavec je povedal, da glede na
stanje projekta omenjeni poseg nima veze z ZN Koritno.
G. Vidic je imel pripombo glede količine in cene gradbenih oz. zelenih odpadkov, katere
lahko občani deponirajo na Infrastrukturi Bled.
Drugih vprašanj in pobud pod to točko razno člani Odbora niso imeli, zato je predsednik sejo
ob 18.50 uri zaključil.

Zapisal:
Franci Pavlič
Tajnica odbora: mag. Romana Starič

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 3.4.2008
ZAPISNIK
7. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 2. aprila 2008 ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Lea Ferjan, Rado Mužan, Aleš
Vukelj , Ljuba Kapus, Ana Miler, Vanja Piber
Odsotni: /
Ostali navzoči: Bernarda Vahtar (pri 3. točki dnevnega reda), Marjana Burja in Neja
Gašperšič - strokovna služba na oddelku za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine
Bled
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik Janez Petkoš članom odbora predlagal naslednji
dnevni red, z dodano točko Imenovanje predstavnika Odbora za družbene dejavnosti v
Lokalno akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti v občini Bled:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 30.1.2008;
Osnutek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007
Soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec;
Imenovanje predstavnika odbora za družbene dejavnosti v Lokalno akcijski skupini
za preprečevanje zasvojenosti v občini Bled;
5. Razno
Člani odbora so se z dnevnim redom soglasno strinjali.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 30.1.2008
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 6. seje odbora, z dne 30.1.2008.
Ad 2) Osnutek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto
2007
Marjana Burja in Neja Gašperšič sta podali kratko razlago.
Janeza Petkoša je zanimalo, kdo je zadolžen za izplačila sejnin komisij. Zdi se mu
nekorektno, da so sejnine komisij, ki jih imenuje župan in občinski svet, za katere je bilo v
proračunu 2007 planiranih 9.640,00 Eur, ostale povsem neizplačane, sploh pa to ni v skladu
s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov.
Sklep članov odbora je bil, da se sejnine komisij izplačujejo po pravilniku.
Ljuba Kapus je vprašala, kdaj je predvidena investicija v športno dvorano v Ribnem.
Odgovor je bil, da je prioriteta ureditev matične šole (kotlovnica in zunanja ureditev šole).
Po krajši razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo osnutek Odloka o potrditvi
zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007 za področje družbenih
dejavnosti in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
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Ad 3) Soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec
Kratko razlago je podala Bernarda Vahtar, pomočnica ravnateljice Vrtca Bled.
Ana Miler je pripomnila, da se ji v pravilniku ne zdi v redu 10. člen, ki določa kriterije, po
katerih naj bi komisija odločala o sprejemu otrok v vrtec. Meni, da imajo po tem točkovanju
družine z več otroki premalo možnosti za pridobitev višjega mesta na prioritetnem seznamu
za vpis otroka v vrtec. Predlagala je, da se točkovanje pod 9. točko kriterijev spremeni:
9.
9A
9B
9C

Družina
ima
šoloobveznih otrok:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka

več

Število točk
(v pravilniku)
3
2
1

Število točk
(predlog)
6
5
4

Člani odbora so se strinjali s to pripombo. Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da da soglasje k
Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, s pripombo, da se 10. člen Pravilnika spremeni
tako, da se točkovanje pri 9. točki kriterijev spremeni:
9.
Družina ima več šoloobveznih otrok:
Število točk
9A
4 otroci ali več
6
9B
3 otroci
5
9C
2 otroka
4
Ad 4) Imenovanje predstavnika odbora za družbene dejavnosti v Lokalno akcijski
skupini (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Bled;
V LAS-u so predstavniki različnih področij, ki se ukvarjajo oz. kakorkoli srečujejo s
problematiko zasvojenosti. Kot predstavnica Odbora za družbene dejavnosti je v tej skupini
do sedaj sodelovala Ana Marija Kovač, ki je bila v prejšnjem mandatu predsednica Odbora
za družbene dejavnosti. S prenehanjem te funkcije ji članstvo v LAS-u preneha. Zato je
potrebno, da člani imenujejo novega predstavnika.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti imenujejo Janeza Petkoša za predstavnika v
Lokalno akcijski skupini (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Bled;

Ad 5) Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18 00.

Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Janez Petkoš, univ.dipl.ing. gozdarstva, l.r.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/08
Datum: 3.4.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je bila
v četrtek, 3.4.2008 ob 17.00 uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko
Vernig, Franci Pavlič, Antoni Končar in Slavo Ažman
Odsoten: Jure Ažman
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.2008
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007;
3. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.2008
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 7. seje odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Točka 2)

Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Jana Špec je postavila vprašanje, ali je v gradivu zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007 upoštevan sklep občinskega sveta, sprejet ob zaključnem računu leta 2006, da
se neporabljena sredstva ne prenašajo v naslednje leto.
Nataša Hribar je odgovorila, da je bil sprejeti sklep upoštevan in da se z zaključnim računom
proračuna Občine Bled za leto 2007 prenašajo samo neporabljena sredstva krajevnih
skupnosti, za katere so bile v letu 2007 izdane naročilnice, pogodbe ali pa prejeti računi z
valuto plačila v letu 2008 ali neplačani računi do konca leta 2007.
Jana Špec je postavila vprašanje, zakaj ni v zaključnem računu proračuna Občine Bled za
leto 2007 poročila o realizaciji načrta razvojnih programov.
Nataša Hribar je obrazložila, da je realizacija načrta razvojnih programov navedena v
obrazložitvah zaključnega računa in sicer pri navedbi kontov skupine 42 in 43
Jana Špec je predlagala, da bi se za naslednje leto realizacija načrta razvojnih programov
prikazala posebej (kot priloga).
Srečko Vernig je postavil vprašanje za proračunsko postavko 20170205 Gospodarjenje z
odpadki- Investicija – zbirni center. Ni obrazložitve o vsebinski in finančni porabi sredstev
Prosil je, da bi se do seje občinskega sveta pripravila predstavitev in realizacija projekta.
V kolikor obrazložitev ne bo zadovoljiva, bodo prosili za dodatno obrazložitev.
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Jana Špec je postavila vprašanje glede indeksa 117,86 za prispevke delodajalcev za soc.
varnost v splošnega dela proračuna.
Nataša Hribar je povedala, da splošni del proračuna predstavlja prikaz proračuna po kontih,
v katerih je zajeto več proračunskih postavk.
Povedala je tudi, da je Občina Bled v letu 2007 prešla na prikaz proračuna po novi
programski klasifikaciji.
Anton Končar je postavil vprašanje, kaj bo Občina Bled storila na področju, da bodo
namensko planirana proračunska sredstva bolje realizirana. Za primer je navedel
subvencioniranje obrestne mere za malo gospodarstvo, ki pomeni spodbujanje
gospodarskega razvoja občine.
Jana Špec je prosila, da se do seje občinskega sveta predloži informacijo o tem, kam so bila
namenjena sredstva sejnin, ki so se jim v letu 2007 odpovedali za odpravo posledic nesreč
po neurju. Obrazložitev naj se poda članom odbora za proračun in finance.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (6 prisotnih – 6 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007 po skrajšanem postopku.
2. Člani odbora za proračun finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da v
skladu s 3. in 4. členom Odloka o zaključnem računu proračuna občine Bled za leto
2007 sprejme, da se sredstva v višini 232.011,00 EUR (zaokroženo) prenesejo v letu
2008 ( le sredstva za katera so bila v letu 2007 izdane naročilnice, pogodbe ali pa
prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 ali neplačani računi do konca leta 2007 ) in
se namensko porabijo za sledeče:
- sredstva za delovanje KS Bled
1.300,00
- sredstva za delovanje KS Ribno
200,00
- sredstva za delovanje KS Bohinjska Bela
2.326,00
- sredstva za delovanje KS Rečica
1.035,00
- sredstva obvezne rezerve – naravne nesreče
85.191,00
- v korist proračuna 2008 kot celote se namenijo sredstva 141.959,00
3. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da Odlok o proračunu zaključnega
računa Občine Bled za leto 2008 vsebuje posebej priloženo poročilo o realizaciji
načrta razvojnih programov.
4. Strokovne službe na Oddelku za gospodarske in javne službe se zadolži, da do
seje Občinskega sveta pripravijo obrazložitev oziroma predstavitev projekta za
zbirni center in potek realizacije omenjenega projekta.
Točka 3)
Razno
Srečko Vernig je podal pripombo, da bi bilo potrebno poslovanje WTE-ja podrobno pogledati,
ne samo po vsebini, pač pa tudi po zbranih in porabljenih finančnih sredstev.
Predlagal je, da bi za odbor za proračun in finance WTE pripravil finančno poročilo.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da se na občinskem svetu obravnava
tudi finančno poročilo koncesionarja WTE-ja o izvedbi investicije z navedbo sredstev
neizčrpanega kredita od 2002 do 31.12.2007.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon.
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.
PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 3.4.2008
ZAPISNIK
9. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 3.4.2008 ob 19.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: predsednica Davorina Pirc, Matjaž Berčon, Ljuboslava Kapus, Franc Pretnar, Aleš
Vukelj(do 20.15)
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije. G.
Franc Pretnar je predlagal, da se na dnevni red uvrsti še točka Pobuda za spremembo
Odloka o lokacijskem načrtu za JRC na Bledu, ki naj se uvrsti pred točko razno. Ga. Pirc je
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje komisije, z dne 31.1.2008;
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje komisije, z dne 28.2.2008
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
Soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec;
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled;
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled;
Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za JRC na Bledu
Razno

Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet.
Ad 1
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 8. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 8. seje Statutarno pravne komisije z dne 31.1.2008.
Ad 2
Ga Davorina je izpostavila, naj se tudi pri g. Berčonu navede do kdaj je bil prisoten. Člani
komisije niso imeli nobenih drugih pripomb na zapisnik 1. izredne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Statutarno pravne komisije z dne 28.2.2008.
Ad 3
Ga. Kapus je opozorila na naslov poglavje :Splošni del proračuna, moralo bi biti Splošni del
zaključnega računa. Predlaga vnos redakcijskega popravka.
Ga. Davorina je izpostavila določbo 5. člen proračuna 2008: »Župan s poročilom o polletnem
izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami«. ter opozorila na neusklajenost z
določbo 104. člena statuta. Poleg tega je opozorila na tabelo na strani 21. gradiva in
izpostavila, da se številke veljavnega plana 2007 in realizacije 2007 pri 40 in 43 ne ujemajo
in se vprašala o zakonitosti morebtnega prerazporejanja sredstev ter skladnosti z določbo
104. člena Statuta Občine Bled.
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Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklepa:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za
leto 2007, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO
Člani statutarno pravne komisije zahtevajo pojasnilo o usklajenosti namenske rabe
sredstev glede na določbi 99. člena in 104. člena Statuta (stran 21. gradiva zaključnega
računa) in upoštevaje strukturo sredstev.
Glasovanje: 4 opredeljeni: 4 ZA
Ad 4
Ga. Pirc je pojasnila, da je dne 30.3.2008 vstopil v veljavo Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona ov vrtcih, ki odvzema pristojnost svetu zavoda, da določa sestavo
komisije in kriterije za sprejem otrok v vrtec in jo prenaša na ustanovitelja. Ker v prehodnih in
končnih določbah zakon ne ureja, kako v primeru, če so bili postopki sprejemanja tovrstnih
aktov že v teku, velja trenutno veljavna ureditev, da torej sestavo komisije in kriterije za
sprejem otrok v vrtec določa občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Predlagala je, da naj se ustrezno temu spremeni sklep, ki ga predlaga župan ter v Pravilniku
preambula, členi, ki niso vsebinsko usklajeni z določbami sprememb zakona ter podpisnik
Pravilnika.
Ga. Žumer je pojasnila, da bi se glede na novosti, ki jih prinaša sprememba Zakona o vrtcih
posledično morali spremeniti: 5. in 6. odstavek 11. člena predloga Pravilnika (izdaja odločbe
) ter 17. člen predloga Pravilnika (uveljavitev Pravilnika).
G. Vukelj je izpostavil, da so bile določeni predlogi sprememb v zvezi s kriteriji dani tudi na
odboru za družbene dejavnosti.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije pozivajo strokovno službo občine, da do seje
občinskega sveta pripravi Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec skladno z določbami
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona ov vrtcih.
Ad 5 Statut
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednja
sklepa:
Strokovne službe občine naj pregledajo določbe Statuta, ki se nanašajo na njihovo
delovno področje in predlagajo morebitne spremembe.
Člani statutarno pravne komisije si razdelijo področja obravnave posameznih delov
Statuta.
Ad 6 Poslovnik
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednja
sklepa:
Strokovne službe občine naj pregledajo določbe Poslovnika, ki se nanašajo na njihovo
delovno področje in predlagajo morebitne spremembe.
Člani statutarno pravne komisije si razdelijo področja obravnave posameznih delov
Poslovnika.
Naslednja izredna seja na temo obravnave sprememb in dololnitev Statuta in
Poslovnika bo dne: 23. aprila 2008 ob 18.00. uri v prostorih Občine Bled.
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Ad 7
G. Pretnar izpostavil možnost, da bodo imeli pobudniki možnost obrazložitve.
Izpostavil je dejstvo, da bi bilo treba omejiti čas obrazložitve. Predlagal je, da se sledi
določbam 31. člena Poslovnika, saj nekdo ne more imeti več pravic kot sam svetnik.
Ad 8 Razno
Pod razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.
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