Občina Bled
OBČINSKI SVET

Številka: 034-9/2007

Datum: 28-sept-2007

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED

Spoštovani!

Za 5. redno sejo, ki bo v torek, 2.10.2007, Vam v prilogi posredujemo:
 k točki 7: Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled – dodatne
obrazložitve;
 k točki 9: Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Bled – dodatne obrazložitve;
 gradivo k točki 18: Kadrovske zadeve – obrazložitev in zapisnik KVIAZa
o Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta;
o Določitev kandidata za člana Državnega sveta;

Janez Fajfar,
univ. dipl. etn., prof. geograf.
župan Občine Bled
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Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občini Bled

7)

Simulacija prihodkov za leto 2008:
Komunalni prispevek
5.1.2.
PLAN 2007
Povečanje po novem odloku
Od tega vrniti državi

Znesek v €
95.977,00
146.844,81
0,00

Povečanje znaša 1,53.

V nadaljevanju so priloženi dodatni izračuni komunalnega prispevka za vsa
obračunska območja vodovoda (po sklepu Odbora za prostor):
2

Občina Bled
OBČINSKI SVET

Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bled

9)

VIŠINA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJŠČA V OBČINI BLED
V razpredelnicah so prikazane razlike višine nadomestila med odmero za leto 2007 in simulacijo,
upoštevajoč spremembo točk v osnutku odloka in ne spremembo območij.
1. Višina NUSZ po namembnosti objekta ali dela objekta ter nezazidana stavbna zemljišča
ODMERA 2007

Stanovanjski
namen
Poslovni namen
Nezazidana
stavbna
zemljišča
Razlika

192.621,00 EUR

SIMULACIJA 2008
upoštevajoč
spremembo točk v
osnutku odloka in ne
spremembo območij
261.446,00 EUR

RAZLIKA

RAZLIKA
V%

68.825,00 EUR

35,73%

438.351,00 EUR
33.878,00 EUR

570.910,00 EUR
37.254,00 EUR

132.559,00 EUR
3.376,00 EUR

30,24%
9,97%

664.849,00 EUR

869.609,00 EUR

204.760,00 EUR

30,80%

2. Višina nadomestila po zavezancih
ODMERA 2007

Fizične osebe
Pravne osebe
Razlika

240.919,00 EUR
423.930,00EUR
664.849,00 EUR

SIMULACIJA 2008
upoštevajoč
spremembo točk v
osnutku odloka in ne
spremembo območij
318.077,00 EUR
551.532,00 EUR
869.609,00 EUR

RAZLIKA

77.158,00 EUR
127.602,00 EUR
204.760,00 EUR

RAZLIKA
V%

32,02%
30,10%
30,80%

3. Primerjava med višino odmere nadomestila za leto 2007 in odmero za leto 2005 in 2006 (za
območje Občine Bled )
Višina nadomestila

2007
664.849,00 EUR

2006
651.214,96 EUR
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2005
635.255,59 EUR
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18a)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Kadrovske zadeve:
Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta.
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Aleksandra Žumer, svetovalka
za pravne zadeve.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled je na tajnem glasovanju za izvolitev elektorjev za volitve
člana Državnega sveta izvolil naslednja elektorja:
1. __________________________________
2. __________________________________

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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18b)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Kadrovske zadeve:
Določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Aleksandra Žumer, svetovalka za
pravne zadeve.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled je na tajnem glasovanju za določitev kandidata za člana
Državnega sveta določil naslednjega kandidata:
_________________________________________

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB), Odloka o razpisu
splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 81/07) in Pravil za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala vse člane Občinskega
sveta Občine Bled, da pošljejo svoje predloge za:
1. kandidate za elektorje in
2. kandidate za člana državnega sveta .
Na KVIAZ so prispeli trije predlogi za elektorje in sicer predlagani so bili (po vrstnem redu
prispetja):
1. Anton Omerzel, Polje 4, Zasip (predlagatelji: g. Berčon, g. Omerzel, g. Vukelj)
2. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip (predlagatelji: g. Berčon, g. Omerzel, g. Vukelj)
3. Janez Čučnik, Cesta v Megre 8 (predlagatelj: g. Vernig)
4. Ludvik Kerčmar, Rožna 5, Bled (predlagatelja: ga. Špec, g. Silič)
Trije kandidati so svetniki, g. Čučnik pa je upokojeni uni. dipl. ekonomist, ki je bil zaposlen v
različnih podjetjih (med drugim tudi v Iskri Kibernetiki, Kovinar Jesenice) ter tudi v državni
upravi (načelnik oddelka za gospodarstvo in finance na Občini Radovljica, Davčni urad Kranj).
G. Čučnik po znanih podatkih ni član nobene stranke.
Skladno s pravili (7. člen), ki so jih prejeli vsi svetniki KVIAZ sestavi seznam predlaganih
kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z
žrebom.
Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (O) se tako glasi:
1. Anton Omerzel, Polje 4, Zasip
2. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
3. Janez Čučnik, Cesta v Megre 8
4. Ludvik Kerčmar, Rožna 5, Bled
Glede na dejstvo, da je komisija prejela zgolj eno kandidaturo za člana državnega sveta,
komisija predlaga, da se na občinskem svetu glasuje o predlagani kandidaturi in sicer:
Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
Na seji občinskega sveta bo skladno s pravili izvedeno tajno glasovanje, na katerem bodo svetniki
določili 2 elektorja za volitve v državni svet in enega kandidata za člana državnega sveta.
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ZAPISNIK
8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek 27.9.2007 ob
16.00 uri v stavbi Občine Bled
Prisotni: : predsednik Anton Omerzel, namestnica predsednika Jana Špec (do 17.00), člani
Ljubislava Kapus, Anton Mežan, Janez Petkoš (od 16.50)
Opravičeno odsoten: /
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodil predsednik komisije g. Anton Omerzel, ugotovil je sklepčnost komisije in predlagal,
naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. seje (in nadaljevanja 7. seje) Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja z dne 14.5.2007 in dne 16.5.2007;
2. Pregled prejetih predlogov za kandidate za elektorje in kandidate za člana državnega sveta
ter priprava seznama predlaganih kandidatov
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled
4. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
G. Mežan je podal pripombo, da je v ustreznost dokumentov o izpolnjevanju pogoja aktivnega
znanja jezika izpostavil, ob predhodnem preverjanju na RIC, tudi sam.
Ga. Kapus je želela, da se navede, da se je glasovalo o obeh kandidatih za direktorja in sicer
prvo o g. Maleju, za katerega je glasoval le en član KVIAZ, trije pa so bili proti; kot drugo pa za
g. Završnika, za katerega so glasovali trije člani KVIAZ, eden pa je bil proti.
G. Omerzel je podal pojasnilo, da se je sam pozanimal na Mond College v Subotico, da izdajajo
evropsko priznane certifikate.
Pod navedeno točko je ga. Žumer seznanila člane z dejstvom, da je ga. Malej podal tožbo na
upravno sodišče zoper sklep, s katerim je bil imenovan g. Završnik za direktorja Zavoda za
kulturo Bled.
Člani komisije niso imeli nobenih drugih pripomb na zapisnik, zato so soglasno sprejeli naslednji
sklep:
Potrdi se zapisnik 7. seje in nadaljevanja 7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 14.5. in 16.5.2007 s podanimi pripombami.
Ad 2
Uvodoma k tej točki je ga. Žumer podala pojasnila glede postopka in rokovnika za volitve v
državni svet ter predstavila prispele kandidature za elektorje in člana DS.
Na KVIAZ so prispeli trije predlogi za elektorje in sicer predlagani so bili (po vrstnem redu
prispetja):
5. Anton Omerzel, Polje 4, Zasip
6. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
7. Janez Čučnik, Cesta v Megre 8
8. Ludvik Kerčmar, Rožna 5, Bled
Trije kandidati so svetniki, g. Čučnik pa je upokojeni univ. dipl. ekonomist, ki je bil zaposlen v
različnih podjetjih (med drugim tudi v Iskri Kibernetiki, Kovinar Jesenice) ter tudi v državni
upravi (načelnik oddelka za gospodarstvo in finance na Občini Radovljica, Davčni urad Kranj).
G. Čučnik po znanih podatkih ni član nobene stranke.
Na KVIAZ je prispel en predlog za kandidata za člana državnega sveta in sicer:
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1. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
Skladno s pravili (7. člen), ki so jih prejeli vsi svetniki KVIAZ sestavi seznam predlaganih
kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z
žrebom.
Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (O) se tako glasi:
1. Anton Omerzel, Polje 4, Zasip
2. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
3. Janez Čučnik, Cesta v Megre 8
4. Ludvik Kerčmar, Rožna 5, Bled
Glede na dejstvo, da je komisija prejela zgolj eno kandidaturo za člana državnega sveta,
komisija predlaga, da se na občinskem svetu glasuje o predlagani kandidaturi in sicer:
Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali je lahko ista oseba hkrati elektor in kandidat za člana
državnega sveta. Ga. Žumer je pojasnila, da iz zakona o državnem svetu ta omejitev ni izrecno
navedena, bo pa navedeno preverila.
Tako so člani KVIAZ sprejeli sledeči sklepe:
1. Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (O) se tako glasi:
1. Anton Omerzel, Polje 4, Zasip
2. Matjaž Berčon, Dolina 5, Zasip
3. Janez Čučnik, Cesta v Megre 8
4. Ludvik Kerčmar, Rožna 5, Bled
2. Za kandidata za člana državnega sveta se glasuje o kandidaturi Matjaža Berčona, Dolina 5,
Zasip.
3. Preveri se, če sta kandidaturi oziroma statusa izključujoča. V kolikor sta, se pozove g.
Berčona, pri kateri kandidaturi vztraja.
Ad 3
Uvodoma je ga. Žumer podala obrazložitev predlaganih sprememb.
Po daljši razpravi, pobudah članov KVIAZ so le ti izglasovali sledeči sklep (3 ZA, 1 PROTI):
Predlaga se, da se 13. členu (Naziv častni občan)doda 2. odstavek, ki se glasi:
»Naziv častni občan je priznanje Občine Bled izjemnega pomena, ki se podeljuje največ
dvakrat v mandatu občinskega sveta.«
Drugi odstavek 13. člena postane 3. odstavek.
Poleg tega so soglasno izglasovali sklep:
Občinskemu svetu Občine Bled se predlaga,da sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled.
Ad 4
Pod razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednik komisije:
Anton Omerzel
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