13. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED
1 februar 2013
19.
ob 16.00
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 87//2012) in 21. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. l.l RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
78/
sklicujem

13.. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,
ki bo v torek, 19.
1 2. 2013, ob 16.00,
v konferenčni dvorani Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
3. Sprejem Zapisnika 12.. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 18.
1 . 12.
1 2012
4. Pobude in vprašanja
rašanja članov občinskega sveta
5. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v
občinah Bled in Gorje ter sprejem
prejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled
siste
gospodarjenja s
6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu
komunalnimi odpadki v Občini Bled
7. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1
8. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
10. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
11. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
zasebnega partnerstva pri
upravljanju Športno-rekreacijskega
eacijskega centra Straža
12. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru – 3
13. Sprejem Pravilnika o spremembah in
i dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1
14. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
ne dejavnosti v Občini Bled
15. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
ilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa
rograma športa v Občini Bled – 2
16. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013
17. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice
18. Kadrovske zadeve
19. Razno

Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega sveta
posredovani naknadno z elektronsko pošto.
pošto Celotno gradivo
radivo je dostopno na spletnih straneh
občine (http://obcina.bled.si).

Bled, 7. februar 2013
Številka: 034-1/2013-1

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog.

3

Seje delovnih teles občinskega sveta:
1.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
ponedeljek, 11. 2. 2013, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled

2.

Statutarno-pravna komisija
sreda, 13. 2. 2013, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled

3.

Odbor za gospodarstvo in turizem
četrtek, 14. 2. 2013, ob 16.00 v poročni dvorani Občine Bled

4.

Odbor za družbene dejavnosti
četrtek, 14. 2. 2013, ob 16.00 v poročni dvorani Občine Bled (nadaljevanje v županovi
pisarni)

5.

Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 14. 2. 2013, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (ob 18.00 skupna obravnava točk
»rebalans« in »ravnanje z odpadki« v poročni dvorani z odborom za prostor, infrastrukturo
in varstvo okolja)

6.

Odbor prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 14. 2. 2013, ob 18.00 v poročni dvorani Občine Bled

Vabila poslana:
− članom občinskega sveta (z gradivom),
− članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom),
− direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom),
− predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom),
− predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom),
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom),
− poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,
− načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič,
− državnemu svetniku mag. Stevu Ščavničarju,
− novinarjem,
− arhiv, tu.
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Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem

13. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v ponedeljek, 11. 2. 2013, ob 17.00,
v sejni sobi Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda __. redne seje
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje
3. Potrditev mandata občinski svetnici
4. Razrešitev in imenovanje člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma
5. Razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled
6. Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013
7. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po el.
pošti andrej.erzen@bled.si.

Janez Petkoš, l. r.
Predsednik komisije

Vabljeni:
- člani komisije
- tajnik komisije Andrej Eržen
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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Datum: 18.12.2012
Zapisnik
12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek, 18.
decembra 2012, ob 16.45 uri, v mali sejni sobi Festivalne dvorane I. nadstropje.
Prisotni:
predsednik Janez Petkoš, podpredsednik
Špec,Davorina Pirc in Miran Vovk
Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana

Anton

Mežan

in

člani:Jana

Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije
glede na prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil
predlagan s sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sprejem dnevnega reda

Sprejem Zapisnika prejšnje seje
Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije
Razno

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda

Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/12:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme
dnevni red 12. redne seje.

Točka 2:
Sprejem zapisnika prejšnje seje
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo.
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 2/12
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme
zapisnik 11. redne seje z dne 19.11.2012.

Točka 3:

Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije

Predsednik komisije uvodoma pojasni, da na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja v regiji potekajo aktivnosti za ustanovitev novega Razvojnega
sveta gorenjske regije.
Občinski svet občine Bled je na 7. redni seji dne 28.2.2012 sprejel Odlok o ustanovitvi
Razvojnega sveta Gorenjske regije in hkrati v Razvojni svet nominiral župana Občine
Bled.
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Postopek volitev poteka dvostopenjsko in sicer najprej kot kandidacijski postopek na
nivoju občin, zbornic in NVO stičišč, ter sedaj kot potrjevanje list kandidatov na
občinskih svetih.
Na podlagi prispelih kandidatur (18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov
gospodarstva, 9 predstavnikov nevladnih organizacij) je Regionalna razvojna agencija
Gorenjska pripravila skupno listo kandidatov in glasovnico.
Občinski sveti izvedejo volitve članov najkasneje do 28. februarja 2013. Občine
pošljejo zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah na RRA, ki
ugotavlja izide glasovanja v regiji. Razvojni svet mora potrditi večina občinskih svetov, ki
predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije.
Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.
V prilogi je skupna lista kandidatov za glasovanje o članih razvojnega sveta o katerih
glasuje občinski svet, predhodno pa poda svoje mnenej komsija. Občinski svet bo
glasoval za skupno listo. Glasuje se z ZA ali PROTI, volitve so tajne.
SKLEP 3/12
Komisija mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglaša s predlagano skupno listo
kandidatov.
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Bled da potrdi listo kandidatov za volitve v
Razvojni svet gorenjske regije.

Točka 4.

Razno

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.

Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik KMVVI

Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem
13. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 13. 2. 2013, ob 17.00,
v sejni sobi Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1
4. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč
5. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v
občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled
6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
8. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
9. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru – 3
11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1
12. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled
13. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled – 2
14. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013
15. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejskih novic
16. Kadrovske zadeve:
17. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po el.
pošti andrej.erzen@bled.si.

Miran Vovk, l. r.
Predsednik komisije

Vabljeni:
- člani komisije
- tajnik komisije Andrej Eržen
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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Datum: 18-dec-2012
ZAPISNIK
12. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 18. decembra 2012, ob 16.30 uri, v
mali sejni dvorani Festivalne dvorane Bled, I. nadstropje.

Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan,
Karmen Kovač in Anton Omerzel
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana

Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne,
ugotovil, da je komisija sklepčna, saj so vsi člani člani, ter seznanil prisotne s
predlaganim dnevnim redom.
Predsednik člane uvodoma seznani s predlogom, da se na dnevni red uvrsti obravnava
dveh novih točk in sicer Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta,
ki je pomotoma izpadla iz vabila in Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih
postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so ga člani prejeli na sejo.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje
3. Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
5. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020
6. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled
7. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
8. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega
jezera
9. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki
11. Razno
Točka 1

Sprejem dnevnega reda 12. redne seje

Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/12
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red.
Točka 2

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje komisije, z dne 12.11.2012

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/12
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 11. redne seje z dne 12.11.2012.

Točka 3

Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled

Člani komisije so po pregledu predloga Poslovnika na predlog predsednika soglasno sprejeli
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SKLEP 3/12
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled.
Točka 4

Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013

Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 4/12
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013.
Točka 5

Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020

Člani komisije so po pregledu dopolnitev na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 5/12
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020.

Točka 6

Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled

Člani komisije so po pregledu poslovnega načrta na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 6/12
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo

Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled.
Točka 7

Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled

Člani komisije so po pregledu poslovnega načrta na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 7/12
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled.

Točka 8
Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale
Blejskega jezera
Člani komisije so po pregledu krajinsko–urbanističnih izhodišč na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 8/12

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za
seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega
jezera.
Točka 9

Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije

Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 9/12
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za izvedbo
Volitev Razvojnega sveta gorenjske regije.
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Točka 10
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki
Člani komisije so po pregledu predloga Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 10/12
Statutarno pravna komisija je proti obravnavi Sklepa o spremembah in dopolnitvah
sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki, saj je komisija prejela
gradivo na samo sejo, zaradi česar ne morejo kvalitetno opraviti pregleda Sklepa in
podati svoje mnenje.

Točka 11

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.

Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
Miran Vovk
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem

13. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v četrtek, 14. 2. 2013, ob 16.00,
v poročni dvorani Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
4. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru – 3
6. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 21 ali po el.
pošti petra.perko@bled.si.

Davorina Pirc, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora mag. Petra Perko
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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ZAPISNIK
12. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 11.12. 2012,
ob 17. 00
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani Martin Merlak, Uroš
Ambrožič, Nuša Vogelnik Holzner, Miran Vovk, mag. Leopold Zonik, Majda Loncnar,
Ostali navzoči: Marjana Burja – oddelek za javne finance in splošne zadeve, Eva Štravs
Podlogar – pri točki 3 in Matjaž Završnik - pri točki 4.
Predsednica Davorina Pirc je predlagala razširitev dnevnega reda in sicer: Sprejem
Poslovnega načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo. S predlaganim so se člani odbora
strinjali in sprejeli naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem Zapisnika 11. redne seje
Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled
Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo Bled
Razno

Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje odbora, z dne 8.11. 2012
Pri obravnavi zapisnika sta člana odbora Uroš Ambrožič in Majda Loncnar imela
vprašanja glede projekta ReNaTus. Ker bo ta projekt predmet obravnave v nadaljevanju
seje, ko bo prisotna na odboru tudi direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar, to ni
bilo obravnavano pri tej točki dnevnega reda. Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik, so
člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 11. redne seje odbora z dne
8.11.2012.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 2) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Člani odbora so obravnavali dopolnjen predlog Odloka proračuna Občine Bled za leto
2013 za področje gospodarstva in turizma. Člani odbora so se s predlaganim Odlokom o
proračunu občine za leto 2013 za področje gospodarstva in turizma strinjali, za projekt
ReNaTus pa so želeli več informaciji.
Projekt ReNaTus - Seji odbora se je pridružila direktorica Turizma Eva Štravs Podlogar,
ki je ponovno predstavila potek projekta in nekatere dogovore o bodoči organiziranosti
dela med Turizmom Bled in TNPjem na lokaciji TNPja. Povedala je, da je vrednost
projekta preko 800.000 €, sistem financiranja projekta 85 % EU sredstva, 15 % sredstev
prispeva vseh 18 gorenjskih občin.
Člani odbora podpirajo ta projekt, vendar so izpostavili veliko vprašanj in dilem –
ugotavljajo, da veliko zadev glede projekta ReNaTus še ni dorečenih, zato so predlagali,
da se še pred Občinskim svetom (predlog petek popoldne) organizira sestanek z
vodstvom Občine Bled, TNPja Bled in člani Odbora za gospodarstvo in turizem.
Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednja sklepa:
1. Še pred Občinskim svetom se organizira sestanek z vodstvom Občine Bled,
TNPja Bled in člani Odbora za gospodarstvo in turizem, kjer se predstavi
finančno konstrukcijo projekta ReNaTus in organizacijsko izvedbo projekta
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ReNaTus, dejavnost in način poslovanja novega visitors centra in bodoče
stroške obratovanja, vključno z najemnino.
2. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu občine Bled za leto 2013 z
obveznimi prilogami v delu, ki se nanaša na za področje gospodarstva in
turizma.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
Ad 3) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled
Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013 je predstavila direktorica Eva Štravs Podlogar.
Člani odbora so v razpravi poudarili predvsem naslednje:
- direktorica v prihodnje predstavi poslovanje zavoda tudi v obliki bilance uspeha
v primerjavi na sprejet plan zavoda,
- člani odbora ugotavljajo, da turizem na Bledu glede na posredovane podatke
beleži povečan obseg prometa, ustvarja pa velik minus. Glede na predstavljene
finančne rezultate člani odbora ugotavljajo, da ni prave odločitve kaj Bled
potrebuje in kaj prinaša profit – nekaj torej ni prav z usmeritvami Bleda na
področju turizma. Dejstvo je, da je tržišče bolj zahtevno, nočitve rastejo, minus
pa se povečuje. Nekaj bo potrebno nujno ukrenit:
- ali ima Bled strategijo za ruske goste in kaj jim ima ponuditi iz naših trgovin? Eva
Štravs Podlogar: gostje Rusije morajo imeti vize, večina gostov iz Rusije prihaja
preko agencij, njihova priljubljena destinacija so zdravilišča, Bled pa je žal
največkrat samo prehodna destinacija za obisk in oglede. Zaveda se, da bi morali
imeti dodatno ponudbo (tudi trgovsko) za ruskega gosta.
- Člani odbora so bili ogorčeni nad informacijo, da Vila Bled v letu 2013 ne bo
odprta. Zato pozivajo župana Fajfarja, da zahteva od države, da prestižen
turistični objekt, kot je Vila Bled, posluje že v letu 2013. V času recesije je
neodgovorno s strani države, da izpušča še možno pridobivanje prihodka in nove,
produktivne zaposlitve v turizmu.
- Dr.Zonik je izpostavil plačevanje NUSZja - člane odbora zanima, kako je s plačilom
NUSZja in kdo so največji dolžniki na področju gospodarstva in terjajo od
občinske uprave odgovor do naslednje seje odbora. Zahtevajo, da se do
neplačnikov ukrepa dosledno v skladu z veljavno zakonodajo.
- Nuša Holzner seznani Evo Štravs Podlogar o borzi v Berlinu, kjer bo dovoljena
direktna prodaja turističnim agencijam.
- Predsednica odbora Davorina Pirc je ponovno opozorila na nizke stroške, ki jih
Turizem Bled namenja v propagando in reklamo Bleda v strukturi svojih stroškov
- predlagajo povezavo z Zavodom za kulturo in postavitev velikih plakatov in
jumbo plakatov na pomembnejših lokacijah, vpadnicah v Slovenijo.
Eva Štravs Podloga je člane odbora seznanila še z naslednjim:
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-

-

Z novim letom se STO ukinja, nastala pa je nova javna agencija SPIRIT, kjer bo ena
izmed dejavnosti te agencije tudi turizem – vlada je za v.d. direktorja te agencije
imenovala Boštjana Skalarja.
Vezano na ukinjanje avio povezave Ljubljana – Brnik so predstavniki slovenskega
turizma s skupnimi napori uspeli prepričati angleško agencijo INGAMS, da bo od
maja do konca septembra v Slovenijo vozila angleške turiste. Na naslovnici revije
te agencije je za leto 2013 podoba Bleda.

Po razpravi so člani odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednje sklepe:
1. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem pozivajo župana Fajfarja, da
zahteva od države, da prestižen turistični objekt, kot je Vila Bled, posluje že
v letu 2013.
2. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo postavitev velikih
plakatov in jumbo plakatov s podobo Bleda na pomembnejših lokacijah,
vpadnicah v Slovenijo. Da bi do realizacije teh postavitev prišlo, člani
odbora predlagajo sodelovanje Turizma Bled in Zavoda za kulturo Bled.
Člani odbora predlagajo sestanek v januarju 2013, kjer bi se o tem
dogovorili.
3. Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA

Ad 4) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo
Predstavitev poslovnega načrta Zavoda za kulturo je predstavil direktor Matjaž
Završnik.
Predstavil je:
- načrtovane investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani,
- že izpeljane aktivnosti glede postavitve jumbo plakatov in se strinjal za sestanek
in dogovor o tem,
- vpeljavo sistema avdio vodenja v 10 jezikovnih verzijah za na grad,
- nadgrajevanje prireditev in dogodkov na gradu in v Festivalni dvorani,
- ureditev grajskega parka – operativno bo Zavod za kulturo sodeloval pri
oblikovanju Krajinsko urbanističnih izhodišč,
- plan, da se za na Blejski grad nabavi defibrilator in da se izvede izobraževanje o
uporabi le tega.
Po razpravi so člani odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine
Bled, da sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2013.
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA
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Ad ) Razno
- Glede na to, da Odbor za gospodarstvo in turizem ne obravnava točke dnevnega
reda »Seznanitev s Krajinsko urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega
jezera«, člani odbora pozivajo občino in pripravljavce, da o izhodiščih tega
prostorskega dokumenta seznanjajo občane in celotno gospodarstvo Bleda, da
lahko sodeluje pri pripravi učinkovitih rešitev – obvezno je o tem sproti
seznanjati občane in celotno gospodarstvo v Blejskih novicah.
- Nuša Holzner ugotavlja, da so pločniki na Mlinem v katastrofalnem stanju in da
športniki in drugi, ki tečejo okoli jezera, morajo teči po cesti, kar pa je nevarno.
- Novoletni utrip Bleda – še vedno se čez dan ne čuti tega utripa, za novoletne lučke
pa predlagajo, da se prižgejo takoj, ko se prične delati mrak, ko je glavnina
dnevnih obiskovalcev še na Bledu in ko se sprehaja glavnina turistov in
domačinov.
- Da bi se popestril novoletni sejem in ponudba v tem času tudi na Bledu, člani
odbora predlagajo, da stojničarjem, ki želijo razstavljati ob novoletnem času na
Bledu, stojnice odda Bled zastonj, dokler prireditev ne bo zaživela.
- Nekateri člani odbora menijo, da ni modro, da se je tradicionalni novoletni
koncert premaknil na 30.12., ker se mu s tem jemlje že dosežen prestiž.
- Predsednica odbora je predlagala, da se tudi na Občinskih svetih občine pije voda
iz pipe in ne flaširana voda – če je možno naj se to realizira že na tej seji. S tem se
reklamira dobra blejska voda, ker nas spremljajo preko TV ekranov tudi ljubdje
izven naše občine.
Člani odbora za gospodarstvo in turizem so na predlog Nuše Holzner sprejeli
sklep, da se na razpis Občine Bled za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013
za častnega občana prijavi gospoda Petra Florjančiča. Obrazložitev k sklepu
dodatno posredujejo člani odbora. Ta sklep Odbora za gospodarstvo in turizem
šteje že kot uradna prijava Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ob koncu seje odbora je predsednica vsem članom zaželela srečno, zdravo in uspešno
leto 2013.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala: Marjana Burja

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem
Davorina Pirc

17

18

Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem

13. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 14. 2. 2013, ob 16.00,
v poročni dvorani Občine Bled (nadaljevanje v županovi pisarni).

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
4. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled
5. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1
6. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled – 2
7. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el.
pošti neja.gaspersic@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Neja Gašperšič
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- k tč. 5 direktorica Vrtca Bled Andreja Novšak
- k tč. 6 pripravljavec pravilnika Igor Justin
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ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,ki je bila v četrtek, 13.12. 2012 ob
17. uri
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik
odbora (od 1720 naprej), Bojana Pipan, Pavla Zupan, Vanja Piber
Opravičeno odsotni: Anton Mežan, Milan Rejc
Ostali navzoči: Matjaž Završnik – pri 3. točki dnevnega reda
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je najprej opozorila, da je pri
vabilu prišlo do tiskarke napake, in sicer gre za 11. sejo Odbora za družbene dejavnosti
in ne 12. sejo. Temu primerno se spremenijo tudi številke v dnevnem redu.
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
Sprejem Zapisnika 10. redne seje
Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
Razno

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
Predsednica je predlagala, da se 3. in 4. točka dnevnega reda zamenjata.
Člani odbora so se s tem strinjali in potrdili naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 10. redne seje
3. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
5. Razno
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 10. seje odbora z dne 8. 11. 2012
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 10. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 8. 11. 2012.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA

Ad 3) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik.
Pavla Zupan je pohvalila dejavnost in urejenost Blejskega gradu. Na njeno pripombo, da
edino pot bi bilo potrebno urediti, je Matjaž Završnik dejal, da je ureditev poti planirana
v nadaljevanju. Karmen Kovač je zanimalo, ali na poti med Grajskim kopališčem in
gradom kaj veliko uničujejo količke. Matjaž Završnik je dejal, da so jih do sedaj morali
zamenjati že 26. Ne gre samo za vandalizem, temveč tudi za razno otroško igro, ko se
družine z otroki sprehajajo po tej poti. Je pa v zadnjem času tega vedno manj, že dolgo ni
bilo potrebno zamenjati poškodovanega stebrička.
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Po razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli sklep, da predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto
2013.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA

Ad 4) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Člani Odbora za družbene dejavnosti so obravnavali dopolnjen predlog Odloka o
proračunu za leto 2013. Vinko Poklukar je dejal, da je Komisija za šport v sredo,
12.12.2012 na svoji seji sprejela dva sklepa glede proračunskih sredstev za področje
sofinanciranja dejavnosti športnih društev v proračunu za leto 2013.
1. predlog je, da se sredstva znotraj proračunske postavke 20180107
prerazporedijo med konti (priloga št. 1)
2. predlog je, da se v Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2013 za področje
športa upoštevajo naslednje spremembe (priloga št.2):
- povečanje sredstev na proračunski postavki 20080107 - sofinanciranje programov
športa v višini 50.000 €,
- znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje obratovalnih
stroškov športno turistične infrastrukture v višini 50.000 €.
V razpravi so člani odbora dejali, da se ne strinjajo, da se nižajo sredstva za področje
športa, kot je to trend zadnjih nekaj let, saj je šport najboljša preventiva pred slabimi
vplivi na mladino. Po razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednje
predloge sklepov in predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da jih sprejme:
1. Odbor za družbene dejavnosti potrjuje Letni program športa v Občini Bled
za leto 2013, ki ga je sprejela Komisija za šport z dne 12.12.2012 in
predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da ga sprejme.
2. Odbor za družbene dejavnosti na osnovi sklepa Komisije za šport z dne
12.12.2012 predlaga Občinskemu svetu Občine Bled naslednje spremembe
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 za področje športa in sicer:
- povečanje sredstev na proračunski postavki 20080107 - sofinanciranje
programov športa v višini 50.000 €,
- znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje
obratovalnih stroškov športno turistične infrastrukture v višini 50.000 €.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto
2013 z obveznimi prilogami in zgoraj navedenimi dopolnitvami za
področje športa.
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
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Ad 5) Razno
Karmen Kovač je dejala, da bi bilo dobro, da bi bila v januarju 2013 seja Sveta glasila
Blejske novice.
Seja je bila zaključena ob 1815 uri.
Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač
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Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem

13. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 14. 2. 2013, ob 17.00,
v sejni sobi Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža
4. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013
5. Seznanitev z obveznostmi JP Infrastruktura Bled, d. o. o., iz naslova sredstev v upravljanju
(gradivo prejmejo samo člani odbora)
6. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v
občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
8. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
9. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el.
pošti natasa.hribar@bled.si.

Jana Špec, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- k tč. 5 in 6 v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala in predstavnik
Saubermacher Slovenija (skupaj z odborom za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja)
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Datum: 10-12-2012
ZAPISNIK
12. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v ponedeljek
10.12.2012 s pričetkom ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc,
Slavko Ažman, Strgar Marija.
Odsotni: Srečko Vernig
Ostali prisotni: Nataša Hribar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
4. Razno
Točka 1)
Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
Dnevni red je bil soglasno sprejet. (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI)
Sprejem Zapisnika 11. redne seje
Točka 2)
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da so bili odgovori na vse sklepe, ki so bili sprejeti na 11.
seji Odbora za proračun in občinsko premoženje posredovani po e-pošti vsem članom
odbora, na mizo pa je bila posredovana informacija o stanju natečenih sredstev iz
naslova turistične takse v proračun ter podatke o neplačnikih na dan 7.12.2012 ter
dopolnitev odgovora glede javnih WC-jev.
Člane odbora je pozvala naj podajo svoje mnenje glede odgovorov.
Janez Brence:
- Z odgovorom povezanim s podrobno analizo in obrazložitvijo zelo visokih stroškov
predvidenih v letu 2013, povezanih z javnim WC-jem (elektrika, komunalne st.,
čiščenje …) je zadovoljen, vendar glede na visoke stroške vzdrževanja predlaga, da se
za oba javna WC-ja opravi javni natečaj za oddajo v najem. Preveri pa naj se tudi ali
stroške čiščenja prostorov MIR v Športni dvorani v deležu krije tudi Občina Bohinj.
- Z odgovor,o povezanim z obrazložitvijo stroška najema radarja 10,000 €, kako je
izračunana cena najema radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost
radarja v primeru nakupa je zadovoljen, vendar glede na visoke stroške daje v
razmislek, da bi z rebalansom zagotovili sredstva za nakup avtomobila z radarjem.
-

Iz podrobnega pojasnila in analize stroškov povezanih s knjižnico na Bledu, je podal
ugotovitev, da se je masa sredstev za plače iz leta 2010 na leto 2011 povečala za kar
9%, kar ni razumljivo glede na sprejete interventne ukrepe javnih financ. Iz pojasnil
je razvidno tudi, da ima knjižnica stroške iz naslova podjemnih pogodb in želi da se
kopije posredujejo članom odbora.

Ostali člani odbora niso imeli pripomb.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6
prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI):
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Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 11. seje
Odbora za proračun in občinsko premoženje s pripombami:
- Občina naj izvede poizvedovalni razpis oddaje javnih WC-jev, ki naj bo podlaga
za odločitev ali je oddaja v najem smotrna ali ne.
- Preveri naj se ali stroške čiščenja prostorov MIR v Športni dvorani v deležu
krije tudi Občina Bohinj.
- Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 naj se preveri možnost
zagotovitve sredstev za nakup avtomobila z radarjem.
- Direktorico Knjižnice Anton Tomaž Linhart Radovljica je potrebno pozvati, naj
mase sredstev za plače v letu 2013 ne dvigujejo glede na ugotovitev, da se je
masa sredstev za plače iz leta 2010 na leto 2011 povečala za kar 9%, kar ni
razumljivo glede na sprejete interventne ukrepe javnih financ. Članom odbora
za proračun in finance naj posredujejo kopije trenutno veljavnih podjemnih
pogodb, ki jih ima Knjižnica ATL sklenjene.
Točka 3)
Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da dopolnjen predlog odloka vsebuje večinoma
spremembe za katere je občinska uprava sama ugotovila, da so potrebni popravki glede
na to, da ostalih pripomb ni bilo.
V nadaljevanju je podala svoje mnenje glede prikaza razdelitve namenskih prihodkov za
pokrivanje namenskih odhodkov. Meni, da v skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju
razvoja turizma, turistična taksa ni namenjena za čiščenje javnih površin in sanacije
odlagališč ( 60.000 € ), kot je v tabeli prikazano. Ravno tako koncesijska dajatev od iger
na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo ni namenjena za pokrivanje stroškov (
55.000 € ) delovanja kulturnih društev.
Pojasnila je tudi, da Turizem Bled v svojem planu za leto 2013 med svojimi odhodki, ne
prikazuje 6.000 € za pokrivanje ½ članarine Alpen pearls.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja
sklepa (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
Občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 z
obveznimi prilogami.
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo dodaten
sklep, naj se z rebalansom proračuna za leto 2013 zmanjša konto prihodka
71419964 - Turizem Bled-povrnitev str. Alpen pearls za 6.000,00 €.
Točka 2)

Razno

Ni bilo razprave
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.
PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Gradivo za sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem

13. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 14. 2. 2013, ob 18.00,
v poročni dvorani Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje
3. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v
občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
– rebalans I
5. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru – 3
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1
9. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč
10. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el.
pošti sasa.repe@bled.si.

Janez Petkoš, l. r.
Predsednik odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Saša Repe
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- k tč. 3 v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala in predstavnik Saubermacher
Slovenija (skupaj z odborom za proračun in občinsko premoženje)
- k tč. 4 pripravljavka odloka mag. Darja Marinček Prosenc, Populus, prostorsko
načrtovanje, d. o. o. (predvidoma ob 19.00)
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Datum: 14.12. 2012
ZAPISNIK
12. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki
je bila v četrtek, 13. 12. 2012, ob 17. uri v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc, Janez Petkoš
Opravičeno odsotni: Anton Omerzel, Peter Pogačar
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe,
Damjan Černe in dr. Andreja Zapušek Černe (oba adkrajine d.o.o.)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
4. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera
5. Razno
Začetek seje: ob 17.00, zaključek seje: ob 18.40
K točki 1: Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red.
Člani odbora so se strinjali, da se zaradi prisotnosti poročevalcev točka 4 obravnava
pred točko 3 dnevnega reda. Predsednik odbora je predlagal potrditev ustrezno
preštevilčenega dnevnega reda.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno
potrdili dnevni red.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 2: Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012
Člani odbora na Zapisnik 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012 niso imeli pripomb,
zato so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno
potrdili Zapisnik 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 3: Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale
Blejskega jezera
Obrazložitev sta podala izdelovalca dr. Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe,
predstavnika krajinsko arhitekturnega podjetja adkrajine d.o.o..
V razpravi je predsednik odbora izrazil predlog, naj se na obali uporabljajo v čim večji
meri naravni materiali in poudaril svoj doprinos pri parkovnih zasaditvah med leti 1980
in 2000.
Davorina Pirc je izrazila predlog, naj se tematika predvsem kar zadeva prometno
ureditev obravnava tudi v širšem krogu med prizadetimi uporabniki prostora in
izpostavila delovanje Diagnostičnega centra Bled in njegovih potreb po dostopu. Člani
odbora so predlagali, naj se v strokovnih podlagah prikaže tudi vodne izvire, ki so nekoč
tekli v jezero in bi jih bilo tudi v prihodnje smiselno oživiti. Strinjali so se, da bi občina
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kratek povzetek krajinsko urbanističnih izhodišč objavila v Blejskih novicah in s tem
seznanila tudi širšo javnost.
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani s Krajinsko urbanističnimi izhodišči
za urejanje obale Blejskega jezera.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 4: Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
Obrazložitev odloka je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. V razpravi je mag.
Slavko Ažman podal predlog, naj se poskuša sredstva, pridobljena na razpisih s področja
kmetijstva, uporabiti tudi za ukrepe varstva okolja, npr. za subvencioniranje kmetov, ki
ekološko kmetujejo v vodozbirnem območju Blejskega jezera. Predsednik odbora je
predlagal, naj se del dohodka Zavoda za kulturo iz naslova Blejskega gradu nameni za
širšo infrastrukturo – Severno razbremenilno cesto Bleda, saj na grad dnevno pripelje
okoli 15 avtobusov oz. preko 700 obiskovalcev, kar posebno v sezoni predstavlja veliko
obremenitev in povzroča zastoje na Prešernovi cesti. Poudarja, da se zaveda, da je to
velik projekt, ki ga mora občina izpeljati skupaj z Ministrstvom za kulturo. Drugih
vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto
2013.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 5: Razno
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo
ob 18.40 uri zaključil.

Zapisala: Saša Repe
Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš
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1) Sprejem dnevnega reda 13. redne seje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 13. redne seje.
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2) Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinskemu svetniku
Miranu Kresalu mandat člana občinskega sveta predčasno prenehal
iz razloga odstopa po 7. alineji 1. odst. 37a. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega
sveta Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na
naslednjega kandidata s kandidatne liste Nova Slovenija, krščansko
– ljudska stranka, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika.
3. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novi članici občinskega
sveta, Brigiti Šolar, roj. 08.10.1964, s stalnim prebivališčem
Cankarjeva cesta 25a, Bled. Brigita Šolar je dne 7. 2. 2013 podala
izjavo, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Bled.
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3) Sprejem Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 18. 12. 2012

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 12. redne seje z dne 18.
12. 2012.

ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar in Matjaž Berčon

35

Številka:
Datum:

034-7/2012-13
18. december 2012

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 18. decembra 2012, ob 17.00, v
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje).
Prisotni člani: Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda
Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko
Ažman (LLP), Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk
(SDS), Miran Kresal (N.Si), Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS – zeleni)
Opravičeno odsoten: Anton Mežan (LTM in SMS – zeleni)
Novinarji:
Poročevalci:

Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav)
Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled, Matjaž Završnik, direktor Zavoda
za kulturo Bled in predstavnika podjetja Ad krajine, d.o.o. dr. Andreja Zapušek
Černe ter Damjan Černe
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Petra Perko in Andrej Eržen
Sejo je vodil župan Janez Fajfar ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti je
predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 14
članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je v
prvem delu potekalo delno z dvigom rok, delno pa preko interaktivnega glasovalnega sistema.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, dne 7. 12. 2012, dodatno gradivo –
Razvojni program Občine Bled 2009-2020 – Dopolnitev stanja in poročilo o uresničevanju ciljev
do leta 2011, v ponedeljek, dne 11. 12. 2012, po elektronski pošti so prejeli zapisnike delovnih
teles, zapisnika KMVVI in Statutarno pravne komisije sta bila posredovana na seji.
Za 12. redno sejo je bil s sklicem in s predlogom za razširitev dnevnega reda s točko »Sklep o
spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki«
predlagan DNEVNI RED:
1.
Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2.
Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 13. 11. 2012
3.
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne seje
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4.
Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
5.
Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
6.
Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020
7.
Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled
8.
Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
9.
Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera
10. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije
11. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki
12. Razno
Jana Špec je obrazložila svoj glas in povedala, da sta s kolegom Ludvikom Kerčmarjem proti
razširitvi dnevnega reda, ker ima navedeni sprejem sklepa tudi finančne posledice na proračun
in predlaga, da se navedena točka predhodno obravnava na odborih.
Matjaž Berčon je pojasnil, da gre zgolj za prehodno obdobje in se ta sprememba sklepa
uvveljavi le za kratek čas in zagotavlja podlago za takojšnje zaračunavanje storitev
gospodinjstvom, saj je trenutno to strošek proračuna občine, kar pa ni dovoljeno. Povedal je, da
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po novi uredbi za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebno
pridobiti pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, temveč ceno
storitve posamezne javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja
storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ. Povedal je tudi, da bo v začetku
prihodnjega leta izvajalec z elaboratom predložil v potrditev cene storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, usklajene z uredbo.
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled se strinja z razširitvijo dnevnega reda s točko sprejem Sklep o
spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
3
7
Sklep NI bil sprejet.
Tako se DNEVNI RED glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 13. 11. 2012
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:
c) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne seje
d) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4. Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
5. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
6. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020
7. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled
8. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled
9. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera
10. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije
11. Razno

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda

Župan je prisotne obvestil, da sistem glasovanja trenutno ne deluje, zato je svetnike prosil, da
sklepe potrdijo z dvigom rok.
Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
14
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 2a:

Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled
z dne 13. 11. 2012

Sklep št. 3:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled
z dne 13. 11. 2012.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 3a:

Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 12. redne seje

Župan je opravil pregled pobud in vprašanj s prejšnje seje in prosil predlagatelje, da se izrečejo o
njih. V kolikor z odgovorom niso zadovoljni, lahko zastavijo novo bolj konkretno pobudo ali
vprašanje. Pobude in vprašanja so bile skupaj z odgovori del gradiva za sejo.
Srečo Vernig je povedal, da z odgovorom ni zadovoljen.
Anton Omerzel je povedal, da z odgovori ni zadovoljen.

Točka 3b:

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Janez Brence je predlagal, da se uredi vodnjak na Partizanski cesti, saj je stanje od njegove
zadnje pobude nespremenjeno in to preden prične zmrzovati.
Srečko Vernig je dal pobudo, da se organizira delovni sestanek s svetniki, na katerem bi se
poskušali poenotiti glede razvojnih programov občine in je predlagal, da se najprej pozove
stranke in liste, da pošljejo svoje predloge. Meni, da bi sestanek pripomogel k temu, da bi se
stvari bolj natančno razčistile in bi bile potem to podlage za sprejem proračunov, vsaj za dve ali
tri leta vnaprej.
mag. Slavko Ažman je podal pobudo, da se dokončno uredi odtekanje vode v jezero pod Park
hotelom.
Ludvik Kerčmar je podal pobudo glede širitve TIC v središču Bleda: »Turistično društvo Bled je
izdelalo analizo delovanja TIC v letu 2012, iz katere izhaja, da obstoječi prostor ne ustreza več
številu obiskovalcev in prav tako ne po opremljenosti za kvalitetno izvajanje dejavnosti. Obstaja
možnost širitve prostora TIC-a v izpraznjen sosednji lokal v lasti Sava Turizma, za katerega je
Turistično društvo Bled dalo izdelati idejno zasnovo, ki nam je potrdila, da je z majhnimi stroški
možno zagotoviti primernejši prostor za izvajanje dejavnosti. Dajem pobudo, da Turizem Bled,
skupaj z Občino Bled pripravi celovit koncept delovanja turistično informacijske dejavnosti na
Bledu, tako v sklopu Lokalne turistične organizacije kot v sklopu Regionalne destinacijske
organizacije. Turistično društvo Bled, trenutni izvajalec informacijske dejavnosti, je pripravljen
intenzivno sodelovati tako pri pripravi koncepta kot pri izvajanju dejavnosti. Poročilo o delu TIC
za leto 2012 je priloga pobudi, idejna zasnova pa je na vpogled v TD Bled.«
Majda Loncnar je povedala, da je poslušala intervju po Radiu Triglav s svetnikom Vernigom, ki
je povedal, da tako aktivnega in uspešnega mandata svetnikov, kot je ta, še ni bilo.
Pavla Zupan: »Že večkrat postavljeno vprašanje rešitve pločnika na Rečiški cesti v smeri BledGorje na desni strani cestišča, kljub pisni zahtevi stanovalce za odgovor (pismo 7. 8. 2012) vsem
pristojnim organom do sedaj ni nikakršnega odgovora. Občina Radovljica je v letih 1977 in 1978
odkupila del zemljišča ob potoku Rečica za ureditev pločnika. Bila je narejena odmera, načrt ipd.
Žal vsa leta ni bilo ne volje, niti zainteresiranosti, da se ta problem reši. Pred kratkim je bila
narejena parcelacija od št. 25 dalje na levi strani cestišča. Ker tudi sedanja občina računa na
novo obvoznico, se ponovno zavlačuje z izgradnjo prepotrebnega pločnika in avtobusne postaje.
V imenu prebivalcev Rečice sprašujem:
- kdaj in kje se bo končno zgradil pločnik – časovnica (opomba: razvojni program občine Bled
2009-2020 - slabosti tč. 3 in 23),
- zahteva, da se pločnik načrtuje na levi strani cestišča od začetka naselja, je nesprejemljiva
tako za stanovalce kot za vse ostale, predvsem pa za turiste …
- kdaj se bo začela obnova Kolodvorske ulice, in sicer od križišča z Rečiško? Do sedaj je govora
za izgradnjo pločnika od Mangarta, ulica pa se začne prej. Poleg tega je ob križišču RečiškaKolodvorska pri Svetinovi ograji večji mejni kamen, večji usek bankine, ki povzroča težave
pešcem pri hoji (hujši zlomi).«
Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je povedal, da je
pripravljen projekt za izvedbo za izgradnjo pločnika Rečiške, med obema avtobusnima
postajama. Povedal je, da je ureditev pločnika ob Rečiški cesti načrtovana v skladu z vsemi
prometno-tehničnimi predpisi. Povedal je, da je občina naročnik in plačnik projektov, DRSC pa
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tista, ki podaja robne pogoje (državna cesta). Izveden je bil sestanek glede prestavitve oziroma
obnovitve vodovoda, ki se bo izvajal istočasno. Predvideva se, da se bo ta investicija pričela v
letu 2014 v skladu z razpoložljivimi sredstvi in s programom dela. Spodnji del izgradnje se še ne
ureja, saj je to del severne razbremenilne ceste. Glede Kolodvorske ceste pa je povedal, da se
začenja 15 m od odcepa z Rečiške ceste, ker v tem primeru ne potrebujemo soglasja DRSC in se
zato prične urejati šele na dvorišču gostilne Mangart. Tudi za ta del je že pridobljena projektna
dokumentacija, pločnik se bo gradil na desni strani v smeri proti železniški postaji do odcepa z
Valvazorjevo ulico. Do Rogača je pločnik že narejen in se za tem nadaljuje do Triglavske ceste – I.
faza. Tudi ta del pločnika se bo gradil v letu 2014, in sicer iz razloga, ker bo v letu 2013 potekala
rekonstrukcija oz. ureditev Aljaževe, Prisojne in Razgledne ceste.
Anton Omerzel je zahteval, da se odgovori dajo konkretno in obširno, saj je potrebno, da je širša
javnost o tem obveščena, vsaj kar se tiče smučišča Straža: »V odgovoru, ki sem ga prejel nikjer ne
zasledim, koliko bi občina zaslužila s tem, če bi smučišče obratovalo. Sprašujem, kje so v
zimskem času delavci s sankališča. Zahtevam tudi odgovor, zakaj ima Infrastruktura toliko
zaposlenih. Odgovor, ki sem ga prejel, pomeni, da smučišča na Bledu nikoli več ne bo. Povem, da
sem proti temu in bom naredil vse, da se bo smučišče oživilo. Eva Štravs Podlogar je 23. 12. 2011
prejela odgovor hotelirjev. Mislim, da je potrebno sklicati sestanek, ne pa samo napisati, ali je
nekdo pripravljen sofinancirati obratovanje in predlagam, da se sestane občinski svet, hotelirji,
predstavniki Infrastrukture in predstavniki turizma in mislim, da bi se na tem sestanku lahko
marsikaj dogovorili. Zahtevam, da se mi da točen odgovor, kdo je zavezan za plačilo 30 % za
priključek na čistilno napravo in koga se je o tem obvestilo. Prosim, da mi tudi odgovorite, kaj bo
z denarjem, ki ga občani že leta preveč plačujejo za čiščenje odpadnih voda.«
Odgovor na prvo vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je
na kratko odgovoril na obe vprašanji. Pove, da so podatki, ki so bili posredovani res, iz novembra
2011, tako o stroških in tehnologiji, ki jo zahteva zasneževanje, vendar so podatki enaki in je
menil, da je korekten prikaz. Povedal je, da bi pri bolj neugodnih pogojih – temperatura jezerske
vode + 6˚ C, temperatura zraka od – 3 do – 4˚ C in pri relativni vlagi 100 % snežni top deloval
samo s 15 – 17 % svoje zmogljivosti. Povedal je, da se je v lanskem letu na podlagi dveh
sestankov in pisnega zaprosila pridobilo odgovor hotelirjev in ko so se tudi v letošnjem letu
pogovarjali, se stališče hotelirjev ni menjalo in je smatral, da je sklicevanje ponovnih sestankov
in prošenj na navedeno temo. Povedal je tudi, da se na Straži odpirajo tudi lastniška vprašanja in
s tem vzpostavljanje novih stvarno-premoženjskih razmerij, ki pa zagotovo ne bodo več
brezplačna. Prve zahteve je občina že prejela in se tudi dogovarja o pogojih. Večji del dejavnosti
se sploh ne izvaja na lastnih zemljiščih in je mnenje občine, da je potrebno najprej urediti ta
status. Glede delovanja sedežnice pa je povedal, da se bo preko letošnje zimske sezone na
priporočilo proizvajalca opravila analiza in pregled vseh prižemk na sedežnici. Maksimalni
pričakovani stroške v primeru zamenjave vseh prižemk bo približno 55.000,00 €. Povedal je, če
bi bila najbolj optimalna zima, bi bilo dobrih 20.000,00 € prihodkov, na drugi strani pa dobrih
60.000,00 € stroškov (samo delež sofinanciranja).
Odgovor na drugo vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki
je povedal, da ima Občina Bled približno 2.500 objektov, ki bi morali biti priključeni na
kanalizacijo in čistilno napravo. Približno polovico objektov je priključenih, približno 1000
odločb ima občina pripravljenih, da jih odpošlje, vendar pa so se zadržale iz razlogov, ki jih je na
prejšnji seji navajal svetnik Omerzel in ki popolnoma držijo. Povedal je, da v teh primerih prihaja
do razkoraka med evidencami, ki so na razpolago, in dejanskim stanjem. Infrastruktura Bled je
prevzela od Komunale Radovljica podatke, kakršni so še danes. Zadnji ažuriran seznam je na dan
4. 10. 2012, ko se je občina odločila, da se na teh podatkih vztraja in se bodo te odločbe popravile
ročno (ali so 30%, 100% ali ničelne). Po novem letu bodo odposlane odločbe za območje
Bohinjske Bele in Obrn, kjer je nesporno, da so le-te 100%, ker tam nikoli ni bilo kanalizacije. Do
konca leta 2013 bodo z odločbami pokriti vsi objekti, ki imajo možnost priključitve na
kanalizacijo in čistilno napravo. Povedal je še, da so 100% odločbe izdane tistim občanom, ki ne
razpolagajo z gradbenim dovoljenjem, 30% odločbe se izdajajo tistim, za katere je bil v času
izdaje gradbenega dovoljenja že zaračunan priklop na kanal, ničelne odločba pa so izdane tistim
občanom, za katere je v razpoložljivih evidencah navedeno, da so v času izdaje gradbenega
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dovoljenja plačali prispevek, tako priklop na kanalizacijo, kot na čistilno napravo. Nadalje je še
povedal, da so bili občani preko Blejskih novic že večkrat obveščeni o vsem. Na koncu se je v
imenu občinske uprave in koncesionarja opravičil vsem prizadetim občanom.
Davorina Pirc je povedala, da nima zadržkov glede spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bled, vendar pa je predlagala, da se do naslednje seje pregleda poglavje
»Vprašanje in pobude članov občinskega sveta«, ker se kažejo določene nejasnosti v poslovniku
in kar nekaj redakcijskih napak.

Točka 4:

Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled

Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve.
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem
Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled sprejeme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 5:

Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Poročila delovnih teles :
• Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za
sprejem, vendar z upoštevanjem dodatnega sklepa, da naj se z rebalansom proračuna za leto
2013 zmanjša konto prihodka 71419964 - Turizem Bled-povrnitev str. Alpen pearls za
6.000,00 €.
• Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem,
vendar naj se upošteva tudi dodatno sprejet sklep odbora, da naj se še pred Občinskim
svetom organizira sestanek z vodstvom Občine Bled, TNP Bled in člani Odbora za
gospodarstvo in turizem, kjer se predstavi finančno konstrukcijo projekta ReNaTus in
organizacijsko izvedbo projekta ReNaTus, dejavnost in način poslovanja novega visitors
centra in bodoče stroške obratovanja, vključno z najemnino.
• Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem.
• Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog
za sprejem.
• Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem, s
predlog za sprejem odloka, vendar z dopolnitvami na področju športa - povečanje sredstev
na proračunski postavki 20080107 - sofinanciranje programov športa v višini 50.000 € in
znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje obratovalnih stroškov
športno turistične infrastrukture v višini 50.000 €.
Župan Janez Fajfar Janez je povedal, da je bil predlog Odbora za družbene dejavnosti oblikovan
kot amandma in je bil posredovan tudi v pisni obliki in je predlagal, da se amandma ne sprejme,
ker ne upošteva obveznosti iz naslova sofinanciranja obratovalnih stroškov in bi lahko
zmanjšanje sredstev ogrozilo delovanje in tako nekateri klubi ne bi mogli izvajati svoje
dejavnosti, ki jih sedaj ravno na podlagi teh močno subvencioniranih cen.
Poklukar Vinko je povedal, da se je povečalo število otrok in da je na osnovi tega predlagal
povečanje vrednosti ter da se je povečalo število vrhunskih rezultatov v športu in smatra, da je
prav, da se predlagani amandma sprejme.
Matjaž Berčon je povedal, da občinska uprava boljšega predloga nima in je predlagal, da
proračun ostane v obliki, kot je bil predlagan in je uravnotežen, s spremembo pa bi se
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neuravnotežilo obratovanje športne infrastrukture in je predlagal, da če se pokaže potreba v
športnih društvih, se dopolnjuje preko leta, z rebalansom. Povedal je tudi, da bodo svetniki na
naslednjo sejo prejeli analizo prijav na razpis, ki je zaključen, za sofinanciranje dejavnosti v letu
2012 in ki je pokazala, da je v klube vključenih približno 1/3 blejskih otrok v tekmovalne
kategorije in 2/3 otrok iz drugih občin, kar je nakazuje, da se bo o tej temi in tudi o pravilniku v
naslednjem letu ponovno pogovarjali in je ponovno predlagal, da se amandma ne sprejme.
Anton Omerzel je povedal, da je seznanjen s tem, da so nekateri klubi po pravilniku dobili
preveč. Pozdravil je tudi podatek, kar je sam že večkrat povedal, da je veliko več otrok iz drugih
občin in predlaga, da se vzpostavi kontakt z župani drugih občin in da bi le te občine to
sofinancirale.
Župan Janez Fajfar je odgovoril, da so se o navedenem pogovarjali na koordinaciji županov in
povedal, da je bil osamljen.
Sklep št. 5:
Občinski svet Občine Bled sprejme amandma na Proračun Občine Bled za leto 2013 na
predlog Odbora za družbene dejavnosti.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
3
7
Sklep NI bil sprejet.
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 z
obveznimi prilogami.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 6:

Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 - 2020

Župan je povedal, da je program obravnavala tudi komisija za strateška vprašanja, ki jo
sestavljajo predsednice in predsednik odborov občinskega sveta, predstavnika občinske uprave,
podžupan in sam. Povedal je, da so se na sestanku seznanili z dopolnitvami. Pojasnilo nekaterih
ključnih poudarkov pa je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Anton Omerzel je povedal, da je bilo v objekte na Straži vloženih kar nekaj milijonov, ki pa se
ne koristijo in vizija Straže tudi ni opredeljena v razvojnem programu, tako da je nad tem zelo
razočaran.
Mag. Leopolda Zonika je zanimalo, kdo zaprosi za evropska strukturna sredstva v primeru
južne razbremenilne ceste, ali država ali občina, in če smo že vključeni v pridobivanje le-teh in
koliko bo predvidoma teh sredstev.
Direktor Matjaž Berčon je povedal, da je obvoznica državni projekt in gre za neposredno
financiranje in je predvideno v načrtu razvojnih programov v drugi finančni perspektivi. V
kolikor bo uspelo določene procedure, ki se trenutno izvajajo, v naslednjem letu izvesti, se bo
projekt razdelil v dve fazi in se bo s preostanki sredstev iz drugih projektov, kjer sredstva
ostajajo, prerazporedilo na Bled. Formalno je obvoznica uvrščena v drugo finančno perspektivo,
vendar če se bodo zagotovili osnovni pogoji (zemljišča in druga dokumentacija), je verjetnost
izvedbe že prej.
Ludvik Kerčmar je povedal, da bo dolgoročni program podprl in še povedal, da ga je potrebno
občasno ažurirati. Menil je, da je po tem programu potrebno podpirati tudi razvoj manjših
penzionov, kmečkega turizma in je ugotovil, da na Bledu manjka domače gostilne in domače
ponudbe.
Jana Špec je povedala, da je dobro, da se je razvojni program revidiral in se ji zdi pomembno to
zato, ker brez jasno zastavljenih ciljev in prioritet razvoja ni. Dobronamerno je pripravljavce
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gradiva opomnila na to , da se popravijo izračuni indeksov, ker so napačni in naj pri podatkih o
številu namestitvenih zmogljivosti upošteva podatke na dan 31. 8., saj meni, da so to pravi
podatki, ker naj bi se na osnovi teh podatkov prišlo do pravih in realnih podatkov izkoriščenosti
posteljnih zmogljivosti.
Mag. Slavko Ažman pozdravlja, da se je program osvežil in je predlagal, da se poskuša
pridobivati bolj aktualne podatke. Povedal je, da iz programa izhaja, da so trendi zelo negativni
in je ugotovil, da podjetja, ki delujejo na Bledu, skupaj ustvarijo izgubo, ki se povečuje iz leta v
leto in je predlagal, da se na tem področju pridobivajo res realni podatki.
Davorina Pirc je povedala, da je program samo dopolnjen z dejanskim stanjem in to tam, kjer je
možno, tam pa kjer to ni možno pa program napotuje na to, da se čim boljše podatke pridobi v
prihodnosti in pove, da so se na seji sprejemale dopolnitve stanja in poročilo o uresničevanju
ciljev do leta 2011 in ne dopolnitve Občinskega razvojnega programa po vsebini in je podprla, da
se vsebinsko prevetri razvojni program tudi v luči nove finančne perspektive in v delu, ki se
nanaša na turistično gospodarstvo. Predlagala je, da se ponovno sestane, skupaj s turističnim
gospodarstvom in predstavniki spremljajočih dejavnosti in da se bo po vsebini ponovno
pregledal program.
Srečko Vernig je povedal, da je program novelacija, kar je posledica nekih spremenjenih
pogojev v sami državi oziroma trgov. Predlagal je, da bi se razvojni program usmeril tudi v
odpiranje novih delovnih mest, saj je menil, da je to ključnega pomena. Predlagal je, da bi bilo
prav, da bi se vsi skušali dodatno angažirati , da bi se predstavljeni dokument še dodelal in da bi
se predvsem poiskale možnosti za razvoj novih delovnih mest, ki prinašajo dodano vrednost.
Sklep št. 7:
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitve Občinskega razvojnega programa 2009 –
2020.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 7:

Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled

Uvodno obrazložitev je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar.
• Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem
odloka, vendar z dvema pripombama in pozivajo župana Fajfarja, da zahteva od države, da
prestižen turistični objekt, kot je Vila Bled, posluje že v letu 2013, predlagajo postavitev
velikih plakatov in jumbo plakatov s podobo Bleda na pomembnejših lokacijah, vpadnicah v
Slovenijo. Da bi do realizacije teh postavitev prišlo, člani odbora predlagajo sodelovanje
Turizma Bled in Zavoda za kulturo Bled in predlagajo sestanek v januarju 2013, kjer bi se o
tem dogovorili.
• Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem.
Župan Janez Fajfar je prisotne seznanil s tem, da je bil v stiku z v. d. direktorico Javnega
gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, ki je odgovorna za Vilo Bled
in tudi v kontaktu z generalnim sekretarjem vlade in ki sta nam zagotovila, da Vilo Bled še vedno
vidijo kot hotel. Oba sta tudi povedala, da so bili presenečeni nad slabim stanjem objekta in so
ugotovili, da bo potrebna večja investicija. Povedal je, da si bo občina prizadevala, da bo Vila Bled
ponovno odprta kot hotel.
Janez Brence je povedal, da je program podrobno pregledal in ugotovil, da je 900.000,00 €
proračunskih sredstev namenjenih za delovanje turističnih projektov na Bledu. Ugotavlja, da
polovico sredstev odpade na ReNaTus v letu 2013 in tudi v letu 2014, tako da je ugotovil, da se
bo v dobrih dveh letih v turizem vložilo dobrih 1.700.000,00 €. Ugotavlja tudi, da je bila
zasedenost turističnih kapacitet na Bledu v letu 2008 47 % na letni ravni, v letu 2011 pa padlo
na 34,8 %, kar pomeni, da je zasedenost padla kar za 25 %, kar predstavlja alarm, vendar pa se
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število nočitev dviga. Direktorico je tudi vprašal, kakšno je njeno mnenje glede zasneževanja
Straže ob tem, da je strošek enormen in predlagal izgradnjo bazena na vrhu Straže, kamor se
prečrpava voda iz jezera in bi mogoče tudi to zmanjševalo stroške zasneževanja.
Odgovore je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar, ki je povedala da ima
Turizem res 900.000,00 € plana, vendar pa se iz občinskega proračuna samo 360.000,00 €.
Glede zasedenosti je povedala, da se jemljejo različni podatki. Kjer pa so bili zajeti podatki samo
za hotele, pa je bila zasedenost toliko višja in bi bilo res smiselno, da se vzamejo podatki na dan
31. 8., ko so vse kapacitete vse zasedene. Pove, da se je na Bledu beležila 57% zasedenost, kar je
veliko več kot ostali turistični kraji na Gorenjskem in zasedenost ne pada, saj se sezona širi z
dodatnimi prireditvami. Glede Straže je povedala, da ima močno poletno sezono in se že iz tega
vidika ni potrebno bati, da bi se zaprla in predvideva, da bodo v letu 2014 nastopile nove
možnosti, kako zagotoviti sredstva in se pogovarjati z vsemi že mnogo prej in upa, da bo Straža
ostala blejsko smučišče, ne samo sankališče.
Davorina Pirc je izrazila skrb, glede na to, da je direktorica predstavila toliko novih aktivnosti,
če bodo z obstoječo ekipo vse aktivnosti dobro opravljene. Glede samega poročila pa je dodala,
da jo zanimajo vrednostni kazalci, saj je iztržek iz turizma tisti, od katerega kraj živi in ne od
statističnih podatkov. Povedala je, da je odbor želel od Turizma dobiti plan dela v obliki bilance
uspeha in ni bil posebej formuliran v sklepu odbora, saj je bilo logično in tudi s strani direktorice
obljubljeno, da bo do seje OS pripravljena. Glede obratovanja Straže pa jo zanima, zakaj ga
Turizem reklamira, smučišče ne deluje in je povedala, da je to skrajna neresnost. Povedala je
tudi, da bi Bled v zimskem času morali bolj reklamirati, saj Bled pozimi umira na obroke.
Predlagala, je da se skupaj s Turizmom ogleda okrasitev na Bledu ponoči in da bi se skupaj
dogovorili, kaj je potrebno v prihodnje naredit z optimalnimi minimalnimi stroški. Predlagala je
tudi, da se projekt ReNaTus bolj podrobno predstavi tudi širši javnosti, in sicer iz perspektive
novih delovnih mest.
Mag. Slavko Ažman je vprašal, ali obstaja možnost, da bi se podatki o povprečnem bivanju
gostov na Bledu pridobili na letni ravni.
Ludvik Kerčmar je glede Straže povedal, da je bilo s strani hotelov v osemdesetih letih zelo
veliko vloženega, da se je projekt lahko realiziral. Glede prispevka hotelov je povedal, da je
seznanjen s tem, da so predstavniki hotelov povedali, da dovolj prispevajo z odvajanjem
turistične takse, ta pa je v skladu z zakonom namenjena tudi za financiranje turistično športnih
objektov. Povedal je, da bo program podprl, saj je razvojno naravnan, prav tako pa projekt
ReNaTus. Povedal pa je, da bo pa še vedno zelo pomemben informacijski center in da ta tudi
ostane. Glede kongresnega turizma je vprašal, ali je to povezano s sodelovanjem s Kongresnim
centrom Albatros, ali je to nadgradnja in se lahko pridobi še več kongresnih gostov.
Mag. Leopold Zonik je pohvalil zeleno kartico turizma Gorenjske, izpostavil pa je, da bi moral
biti na naslovni strani slovenski jezik in šele nato prevedeno v ostale jezike. Predlagal je tudi, da
če država ne zagotovi v prihodnjem letu, da bo Vila Bled poslovala, da se vztraja pri plačilu
nadomestila stavbnega zemljišča in se jim oprostitve ne odobri.
Anton Omerzel je predlagal, da bi za zimski turizem tudi nekaj prispeval za zasnežitev Straže in
ponovno predlaga, da se organizira sestanek s hotelirji, predstavniki turizma, Zavodom za
turizem, občinsko upravo in občinskimi svetniki. Predlagal je tudi, da bi se skušali sestati tudi z
gostinci in bi mogoče v zimskem času organizirali tudi manjše prireditve in »štante«, da bi bila
popestrena predvsem decembrska ponudba. Glede okrasitve pa je povedal, da je katastrofalna in
je v prihodnje potrebno več nameniti več sredstev za okrasitev. Pohvalil pa je tudi delo Turizma
Bled, predvsem kar se tiče reklame v tujini.
Župan Janez Fajfar je glede Straže povedal, da so se po tehtnem premisleku, skupaj s podjetjem
Infrastrukturo odločili, da je ne zasnežijo, saj bi bili stroški res previsoki. Glede okrasitve je
povedal, da so vložki v okrasitev zelo visoki in za to ni namenjeno veliko sredstev, povedal pa je,
da so se zamenjale ulične svetilke ob Ljubljanski cesti.
Odgovore je podala direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar in povedala, da bo
prevzela organizacijo sestanka s svetniki, hotelirji in turističnim gospodarstvom v mesecu
januarju ali februarju 2013. Nadalje je povedala, da je angleška agencija izdala brošuro, na kateri
je Bled na prvi strani revije za vso Evropo in povedla, da je agencija najela pri Adrii čarter in to
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od maja do oktobra (300.000,00 €, kar je zelo velik riziko za agencijo). Naloga Kongresnega
urada Bled je bila pridobiti srečanje vseh neodvisnih turističnih agentov Anglije, ki bodo v
mesecu maju prišli na Bled. Kar pa se tiče statistike je povedala, da dnevno statistiko hotelov in
večjih penzionov spremljajo samo na Turizmu, Statistični urad, ki pa zbira podatke, pa le te
pridobiva z zelo veliko zamudo in zaradi tega se v dokumentih pojavljajo zamude. Glede bilance
je povedala, da v sklepu ni bilo, da to velja že za leto 2012, povedala je, da je bilanca pripravljena,
vendar pa je veliko manj informativna kot je v poročilu, v prihodnje pa bo pripravljena.
Sklep št. 8:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 8:

Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled

Uvodno obrazložitev je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik.
• Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem.
• Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem.
• Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem.
Janez Brence je predlagal, da bi bilo smiselno, da se spremeni energent za ogrevanje.
Davorina Pirc je povedala, da je v preteklosti grad financiral turistične infrastrukturne objekte
in predlaga, da se poskuša v tem smislu najti projekt - turistične točke, različne vedute pogleda
na grad in se mogoče na Straži lahko kaj uredi in mogoče financira.
Mag. Slavko Ažman je predlagal, da občina v primeru dražbe za Pristavo uveljavlja predkupno
pravico in je predlagal, da se v ta namen sprejme tudi sklep.
Ludvik Kerčmar je pohvalil, da je program korektno in jedrnato pripravljen, spraševal pa je
glede izgradnje dvigala, kdaj se načrtuje.
Anton Omerzel je pohvalil delo Zavoda za kulturo in predlaga, da Zavod pomaga tudi pri
okrasitvi Bleda.
Odgovore je podal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik:
• kar se tiče izbire energenta je povedal, da se grad ogreva z zemeljskim plinom od preteklega
leta. Kar se tiče ogrevanja Festivalne dvorane pa je povedal, da ima Zavod že narejene
projekte za izvedbo za plin, vendar se je zavod priključil startegiji občine, po kateri glavni
energent ne bi bil plin ampak toplotne črpalke;
• povedal je, da zavod lahko z upravljavsko pogodbo sredstva del teh sredstev v obliki
kulturnih programov v občini preusmeri. Povedal je, da se bodo določene zadeve v smislu
nadaljnjega urejanja celotnega področja grajskega hriba lahko urejale;
• kar se tiče Pristave je povedal, da občina ne bo obremenjena s svojimi sredstvi in gre v tem
primeru zgolj zato, da bi s skupnimi napori zadevo speljali in se od občine pričakuje
predvsem, da bo s svojimi odločitvami sodelovala;
• glede dvigala pa je povedal, da se je organiziral sestanek s strokovnim svetom ZVKD
Slovenije in na katerem je bilo sklenjeno, da se za dvigalo vrta v skalo in da se ne vidi nič in
da se pride v notranjost po skali, kar pa se tiče ostalega, je bilo povedano, da naj bo ta izvzet
iz skale in da naj bo vstop v skalo minimalen in na podlagi navedenega naj bi se dokončno
zaprosilo za soglasja, za tem pa sledi izdelava vseh projektov, pridobivanje dokumentacije in
kandidatura na evropska sredstva.
Srečko Vernig povedal, da je poslovni načrt potrebno pogledati iz razvojnega vidika, saj se za
naslednje leto načrtuje adaptacija in posodobitev nadstrešnih prostorov, kar bo omogočalo
dodatno ponudbo, kar predstavlja z vidika razvoja celotnega kompleksa velik premik. Prav tako
pa je pohvalil tudi sodelovanje zavoda s krajem in povedal, da bo glasoval za sprejem poslovnega
načrta.
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Sklep št. 9:
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2013.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Sklep št. 10:
Občinski svet Občine Bled zavezuje župana, da v primeru prodaje območja Pristave v
lasti OGP Bled v stečaju ne odstopi od predkupne pravice brez soglasja občinskega sveta.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 9:

Seznanitev s Krajinsko–urbanističnimi izhodišči za urejanje obale
Blejskega jezera

Uvodno obrazložitev sta podala zunanja sodelavca iz podjetja Ad krajine, d.o.o., dr. Andreja
Zapušek Černe in Damjan Černe.
• Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš – se je
seznanili s Krajinsko – urbanističnimi izhodišči
• Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk – seznanitev s Krajinsko –
urbanističnimi izhodišči
Miran Kresal je spraševal glede določanja območja obale jezera, ker je v gradivu napisano, da
priobalni pas sega v območja zasebnih zemljišč in da je upoštevana zunanja meja teh zemljišč
predvideva, da je še kar nekaj delov obale v lasti zasebnikov in kolikšna je zavezanost
zasebnikov k morebitnim ukrepom, ki izhajajo iz programa in kakšen je način, da se stik
vzpostavi.
Janez Brence je imel pomisleke glede variantnih predlogov mešanih površin, dvosmerne in
enosmerne ceste in samo za lokalni promet ter dostavo in opozarja, da je potrebo že v tej fazi pri
projektiranju paziti na nivo meteorne in fekalne kanalizacije ter predvideti oljne lovilce.
Davorina Pirc je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in turizem na svoji seji sprejel sklep
oziroma poziva občino in pripravljavce, da o izhodiščih tega prostorskega dokumenta seznanjajo
občane in celotno gospodarstvo Bleda, da lahko sodeluje pri pripravi učinkovitih rešitev.
Obvezno je o tem sproti seznanjati občane in celotno gospodarstvo v Blejskih novicah.
Predlagala je tudi parkirno ureditev. Povedala je, da je postopnost izrivanja prometa od jezerske
sklede z vnašanjem novih vsebin ena od ključnih nalog v nadaljevanju. Pozdravila je ločnico, da
se ohrani naravno, tiste pridobitve urbane kulturne dediščine pa se vgrajujejo v tistem delu,
zaradi česar je Bled poleg naravne dediščine bil poznan v najboljših časih cvetočega turizma.
Mag. Slavko Ažman je pozdravil pripravljen koncept. Opozoril pa je na ureditev prometa,
predvsem v tem, da se parkovne površine vrnejo v prvotni namen in je predlagal, da se parkirni
prostor ob jezeru ne uporablja. Pove, da bo potrebno pregledat, kako na koncu nadomestiti vsa
ta parkirna mesta in zagotoviti mobilnost. Opozoril je na prehodnost poti, potem ko bo izločen
motorni promet in je predlagal, da se zagotovi, da se s fijakerskim prometom ne bo uničevala
preplastitev in predlaga, da se razmišlja tudi v tej smeri, da se po navedenih poteh ne bo
sprehajalo po konjskih iztrebkih.
Janez Petkoš je povedal, da je elaborat zelo dobra strokovna podlaga pri rabi prostora s ciljem
čim bolj ohraniti jezersko vodo in obalo. Predlagal je, da se gre izven tega območja v območje
vse do vodozbirnega območja jezerske sklede.
Odgovore je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je izpostavil, da se je občina
lotila teh strokovnih izhodiš na priporočilo nosilcev urejanja prostora in zaradi številnih pobud.
V tem primeru gre za koncept in ne za projektiranje in se rešuje konceptualna razdelitev obale
na podobmočja. Povedal je, da se je hitelo zato, ker je namen občine, da se po novem letu, ko bo
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javna razgrnitev OPN, hkrati lahko razgrnjena tudi ta izhodišča, ki pa so podlaga za določanje
namenske rabe po posameznih parcelah, območjih. Namenska raba je jasno opredeljena, kar
pomeni, da tam, kjer so naravna območja, ostajajo neke vrste rezervati, tam, kjer je pa so že
grajene urbane strukture, pa je to ta raba. Povedal je, da je plan občine, da se bo v naslednjem
letu pristopilo h konkretnemu urejanju vzhodne obale jezera, ki je osrednja točka dogajanja na
Bledu. Na podlagi teh izhodišč bo občina pričela s postopki priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za vzhodno obalo jezera in je povedal, da bo javnost imela velik vpliv pri
tem, kako se bodo te ureditve pokazale v obliki projektnih rešitev. Vezano na zaledje blejskega
jezera pa je povedal, da je to stvar načrta upravljanja z vodami in s temi krajinsko urbanističnimi
izhodišči nima direktne povezave, vendar pa ima zelo pomemben vpliv na vse, kar se dogaja ob
Mišci. Povedal je, da nastaja tudi projekt ureditve urbane opreme. Glede prometa pa je povedal,
da bodo ukrepi postopni in ne bodo izključevali kategorij (tistih, ki živijo na tem območju in
tistih, ki poslujejo na tem območju) in se bo občina pri konkretnih predlogih lotevala s
taktnostjo.
Anton Omerzel je spraševal, kaj je z obstoječimi vilami, ki so imele svoje čolnarne in bi sedaj te
čolnarne skušale postaviti nazaj v takšno stanje kot je bilo nekoč in sprašuje, kako občina
razmišlja v tej smeri.
Odgovor je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon in povedal, da je enotno stališče vseh
treh nosilcev urejanja prostora, da se pristanišča za čolne in pletne ohrani v enakem številu in na
obstoječih lokacijah kot so trenutno.
Sklep št. 11:
Občinski svet Občine Bled se seznani s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje
obale Blejskega jezera.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 10:

Volitve razvojnega sveta gorenjske regije

Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve občine Bled.
• Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janez Petkoš je podal
predlog za sprejem.
• Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem.
Župan je predlagala komisijo za izvedbo tajnih volitev in predlagal glasovanje.
Sklep št. 12:
Občinski svet Občine Bled imenuje Komisijo za Komisijo za izvedbo volitev razvojnega
sveta gorenjske regije v sestavi:
- predsednik Janez Fajfar
- članica Karmen Kovač
- članica Majda Loncnar
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Po izvedbi tajnih volitev je župan ugotovil, da je predlagana lista kandidatov s 16 glasovi ZA
soglasno potrjena.

Točka 11:
Razno
Župan je predstavil dosedanje sodelovanje z meko veslanja mestom Henley na reki Temzi v
Angliji. Po svetovnem prvenstvu v veslanju je pri njih zanimanje za Bled naraslo in je bila z
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njihove strani izražena želja, da bi se mesto Henley zbližalo z Bledom. Prisotne svetnike je
zaprosil za soglasje za podpis listine o pobratenju med krajema.
Sklep št. 13:
Občinski svet Občine Bled podpira pobratenje Občine Bled in Henley.
PRISOTNI
ZA
16
16
Sklep JE bil sprejet.

PROTI
0

Seja se je zaključila ob 21.15.

Zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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4) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 12. redne seje
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Janez Brence je predlagal, da se uredi vodnjak na Partizanski cesti, saj je stanje od njegove
zadnje pobude nespremenjeno in to preden prične zmrzovati.
Odgovor pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon: Dejansko so bili pretekli tedni
neugodni za sanacijska dela, zato se čaka prvo priložnost, ko ne bo predvideno zmrzovanje.
Srečko Vernig je dal pobudo, da se organizira delovni sestanek s svetniki, na katerem bi se
poskušali poenotiti glede razvojnih programov občine in je predlagal, da se najprej pozove
stranke in liste, da pošljejo svoje predloge. Meni, da bi sestanek pripomogel k temu, da bi se
stvari bolj natančno razčistile in bi bile potem to podlage za sprejem proračunov, vsaj za dve ali
tri leta vnaprej.
Odgovor pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon: Tak sestanek bo zagotovo
organiziran v prvem polletju letošnjega leta, ko bo znanih tudi večina statističnih podatkov za
2012. Z delom smo pričeli že ob pripravi novelacije stanja, s katero se je seznanil občinski svet
na zadnji seji, sedaj pa bomo nadaljevali predvsem z razvojnim delom programa in projekti, tudi
na predlagan način s posvetovanjem s svetniki.
Mag. Slavko Ažman je podal pobudo, da se dokončno uredi odtekanje vode v jezero pod Park
hotelom.
Odgovor pripravil višji svetovalec za investicije Franci Pavlič: Dokončna ureditev odvajanja
padavinskih voda bo izvedljiva v sklopu projekta »Odvajanje odpadnih voda iz središča Bleda«,
za katerega smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Trenutni pojavi so povezani z
močnejšimi nalivi in ne predstavljajo večjega onesnaževanja jezera, so pa vizualno moteči.
Ludvik Kerčmar je podal pobudo glede širitve TIC v središču Bleda: »Turistično društvo Bled je
izdelalo analizo delovanja TIC v letu 2012, iz katere izhaja, da obstoječi prostor ne ustreza več
številu obiskovalcev in prav tako ne po opremljenosti za kvalitetno izvajanje dejavnosti. Obstaja
možnost širitve prostora TIC-a v izpraznjen sosednji lokal v lasti Sava Turizma, za katerega je
Turistično društvo Bled dalo izdelati idejno zasnovo, ki nam je potrdila, da je z majhnimi stroški
možno zagotoviti primernejši prostor za izvajanje dejavnosti. Dajem pobudo, da Turizem Bled,
skupaj z Občino Bled pripravi celovit koncept delovanja turistično informacijske dejavnosti na
Bledu, tako v sklopu Lokalne turistične organizacije kot v sklopu Regionalne destinacijske
organizacije. Turistično društvo Bled, trenutni izvajalec informacijske dejavnosti, je pripravljen
intenzivno sodelovati tako pri pripravi koncepta kot pri izvajanju dejavnosti. Poročilo o delu TIC
za leto 2012 je priloga pobudi, idejna zasnova pa je na vpogled v TD Bled.«
Odgovor pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon: Občina Bled bo v letu 2012 in
2013 izvedla investicijo v turistično informacijsko središče v sklopu TNP. Glede TIC-a na
promenadi pričakujemo bolj konkretno opredeljene odnose in vlogo med TD Bled, Turizmom
Bled in občino, tudi skladno z dogovori na zadnji obravnavi na seji sveta zavoda, ko naj bi se vse
skupaj odražalo v novi ali prenovljeni strategiji turistično-informacijske dejavnosti na Bledu.
Predlog naj bi nastal pod okriljem Turizma Bled, skladno z njihovim delovanjem v javnem
interesu.
Pavla Zupan: »Že večkrat postavljeno vprašanje rešitve pločnika na Rečiški cesti v smeri BledGorje na desni strani cestišča, kljub pisni zahtevi stanovalce za odgovor (pismo 7. 8. 2012) vsem
pristojnim organom do sedaj ni nikakršnega odgovora. Občina Radovljica je v letih 1977 in 1978
odkupila del zemljišča ob potoku Rečica za ureditev pločnika. Bila je narejena odmera, načrt ipd.
Žal vsa leta ni bilo ne volje, niti zainteresiranosti, da se ta problem reši. Pred kratkim je bila
narejena parcelacija od št. 25 dalje na levi strani cestišča. Ker tudi sedanja občina računa na
novo obvoznico, se ponovno zavlačuje z izgradnjo prepotrebnega pločnika in avtobusne postaje.
V imenu prebivalcev Rečice sprašujem:
- kdaj in kje se bo končno zgradil pločnik – časovnica (opomba: razvojni program občine Bled
2009-2020 - slabosti tč. 3 in 23),
- zahteva, da se pločnik načrtuje na levi strani cestišča od začetka naselja, je nesprejemljiva
tako za stanovalce kot za vse ostale, predvsem pa za turiste …
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-

kdaj se bo začela obnova Kolodvorske ulice, in sicer od križišča z Rečiško? Do sedaj je govora
za izgradnjo pločnika od Mangarta, ulica pa se začne prej. Poleg tega je ob križišču RečiškaKolodvorska pri Svetinovi ograji večji mejni kamen, večji usek bankine, ki povzroča težave
pešcem pri hoji (hujši zlomi).«
Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je povedal, da je
pripravljen projekt za izvedbo za izgradnjo pločnika Rečiške, med obema avtobusnima
postajama. Povedal je, da je ureditev pločnika ob Rečiški cesti načrtovana v skladu z vsemi
prometno-tehničnimi predpisi. Povedal je, da je občina naročnik in plačnik projektov, DRSC pa
tista, ki podaja robne pogoje (državna cesta). Izveden je bil sestanek glede prestavitve oziroma
obnovitve vodovoda, ki se bo izvajal istočasno. Predvideva se, da se bo ta investicija pričela v
letu 2014 v skladu z razpoložljivimi sredstvi in s programom dela. Spodnji del izgradnje se še ne
ureja, saj je to del severne razbremenilne ceste. Glede Kolodvorske ceste pa je povedal, da se
začenja 15 m od odcepa z Rečiške ceste, ker v tem primeru ne potrebujemo soglasja DRSC in se
zato prične urejati šele na dvorišču gostilne Mangart. Tudi za ta del je že pridobljena projektna
dokumentacija, pločnik se bo gradil na desni strani v smeri proti železniški postaji do odcepa z
Valvazorjevo ulico. Do Rogača je pločnik že narejen in se za tem nadaljuje do Triglavske ceste – I.
faza. Tudi ta del pločnika se bo gradil v letu 2014, in sicer iz razloga, ker bo v letu 2013 potekala
rekonstrukcija oz. ureditev Aljaževe, Prisojne in Razgledne ceste.
Dopolnitev odgovora:
- grafični prikaz ureditve pločnika ob Rečiški od spodnje do zgornje avtobusne postaje skozi
strnjeno naselje;
- glede pločnika na Kračci je situacija drugačna, saj je bilo tam stanovalcem predstavljenih več
različic pločnika in prehodov, na koncu pa je obveljalo, da ni nihče pripravljen odstopiti
zemljišč za potrebne širitve in da se postavi prikazovalnik hitrosti kot ukrep umirjanja.
Občina Bled je še vedno pripravljena pristopiti k izgradnji pločnika ob stanovanjskih hišah,
predlagamo pa zgolj ustanovitev služnosti in pravice graditi za čas do izgradnje SRC, potem
pa bi lahko odstopljena zemljišča vrnili v prvotno stanje. Ponudba še vedno velja in jo je
možno realizirati že letos.
Anton Omerzel je zahteval, da se odgovori dajo konkretno in obširno, saj je potrebno, da je širša
javnost o tem obveščena, vsaj kar se tiče smučišča Straža: »V odgovoru, ki sem ga prejel nikjer ne
zasledim, koliko bi občina zaslužila s tem, če bi smučišče obratovalo. Sprašujem, kje so v
zimskem času delavci s sankališča. Zahtevam tudi odgovor, zakaj ima Infrastruktura toliko
zaposlenih. Odgovor, ki sem ga prejel, pomeni, da smučišča na Bledu nikoli več ne bo. Povem, da
sem proti temu in bom naredil vse, da se bo smučišče oživilo. Eva Štravs Podlogar je 23. 12. 2011
prejela odgovor hotelirjev. Mislim, da je potrebno sklicati sestanek, ne pa samo napisati, ali je
nekdo pripravljen sofinancirati obratovanje in predlagam, da se sestane občinski svet, hotelirji,
predstavniki Infrastrukture in predstavniki turizma in mislim, da bi se na tem sestanku lahko
marsikaj dogovorili. Zahtevam, da se mi da točen odgovor, kdo je zavezan za plačilo 30 % za
priključek na čistilno napravo in koga se je o tem obvestilo. Prosim, da mi tudi odgovorite, kaj bo
z denarjem, ki ga občani že leta preveč plačujejo za čiščenje odpadnih voda.«
Odgovor na prvo vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki je
na kratko odgovoril na obe vprašanji. Pove, da so podatki, ki so bili posredovani res, iz novembra
2011, tako o stroških in tehnologiji, ki jo zahteva zasneževanje, vendar so podatki enaki in je
menil, da je korekten prikaz. Povedal je, da bi pri bolj neugodnih pogojih – temperatura jezerske
vode + 6˚ C, temperatura zraka od – 3 do – 4˚ C in pri relativni vlagi 100 % snežni top deloval
samo s 15 – 17 % svoje zmogljivosti. Povedal je, da se je v lanskem letu na podlagi dveh
sestankov in pisnega zaprosila pridobilo odgovor hotelirjev in ko so se tudi v letošnjem letu
pogovarjali, se stališče hotelirjev ni menjalo in je smatral, da je sklicevanje ponovnih sestankov
in prošenj na navedeno temo. Povedal je tudi, da se na Straži odpirajo tudi lastniška vprašanja in
s tem vzpostavljanje novih stvarno-premoženjskih razmerij, ki pa zagotovo ne bodo več
brezplačna. Prve zahteve je občina že prejela in se tudi dogovarja o pogojih. Večji del dejavnosti
se sploh ne izvaja na lastnih zemljiščih in je mnenje občine, da je potrebno najprej urediti ta
status. Glede delovanja sedežnice pa je povedal, da se bo preko letošnje zimske sezone na
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priporočilo proizvajalca opravila analiza in pregled vseh prižemk na sedežnici. Maksimalni
pričakovani stroške v primeru zamenjave vseh prižemk bo približno 55.000,00 €. Povedal je, če
bi bila najbolj optimalna zima, bi bilo dobrih 20.000,00 € prihodkov, na drugi strani pa dobrih
60.000,00 € stroškov (samo delež sofinanciranja).
Dopolnitev odgovora s podatki Infrastrukture Bled o zimski prodaji kart:
SMUČIŠČE STRAŽA
KTO 760500/SM 1500
-

LETO
2007

2008

2009

2010

2011

PRODAJA V EUR
25.467 23.957
25.673
68.711
24.471
glede možnosti vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva se bodo svetniki lahko odločali na
tej seji;
dejansko se je izkazalo v tem času, da bo potrebno prižemke menjat. Poročilo je možno
dobiti v elektronski obliki. V najboljšem primeru bo tako sedežnica obratovala do konca
aprila. V primeru zimskega obratovanja pa bi to pomenilo do konca junija.

From: Mirko Ulcar [mailto:Mirko.Ulcar@infrastruktura-bled.si]
Sent: Tuesday, January 22, 2013 9:16 AM
To: Matjaž Berčon
Cc: Bojan Zerovec
Subject: FW: Poročilo ZAG - prižemke, obešala dvosedežnice Straža
Prejeli smo poročilo ZAG-a. Prižemke so za zamenjat, obešala pa so v redu. Priloženo je tudi
poročilo DOPPELMAYR-a, ki pa predlaga dodatne preglede. Čakamo še na račun za pregled
prižemk v Avstriji, saj je bilo podjetje zaprto do 15. Januarja.
Ulčar
From: Marjana Bajt
Sent: Thursday, January 17, 2013 11:21 AM
To: Ales Finzgar; Mirko Ulcar; Bojan Zerovec
Subject: Poročilo ZAG - prižemke, obešala dvosedežnice Straža
Pošiljam poročilo, original smo danes dobili po pošti.
LP Marjana
________________________
Infrastruktura Bled d.o.o.
Rečiška cesta 2
4260 Bled
dir. tel.: 04 5780 539
fax: 04 5780 511
mob: 041 439 749
Odgovor na drugo vprašanje je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ki
je povedal, da ima Občina Bled približno 2.500 objektov, ki bi morali biti priključeni na
kanalizacijo in čistilno napravo. Približno polovico objektov je priključenih, približno 1000
odločb ima občina pripravljenih, da jih odpošlje, vendar pa so se zadržale iz razlogov, ki jih je na
prejšnji seji navajal svetnik Omerzel in ki popolnoma držijo. Povedal je, da v teh primerih prihaja
do razkoraka med evidencami, ki so na razpolago, in dejanskim stanjem. Infrastruktura Bled je
prevzela od Komunale Radovljica podatke, kakršni so še danes. Zadnji ažuriran seznam je na dan
4. 10. 2012, ko se je občina odločila, da se na teh podatkih vztraja in se bodo te odločbe popravile
ročno (ali so 30%, 100% ali ničelne). Po novem letu bodo odposlane odločbe za območje
Bohinjske Bele in Obrn, kjer je nesporno, da so le-te 100%, ker tam nikoli ni bilo kanalizacije. Do
konca leta 2013 bodo z odločbami pokriti vsi objekti, ki imajo možnost priključitve na
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kanalizacijo in čistilno napravo. Povedal je še, da so 100% odločbe izdane tistim občanom, ki ne
razpolagajo z gradbenim dovoljenjem, 30% odločbe se izdajajo tistim, za katere je bil v času
izdaje gradbenega dovoljenja že zaračunan priklop na kanal, ničelne odločba pa so izdane tistim
občanom, za katere je v razpoložljivih evidencah navedeno, da so v času izdaje gradbenega
dovoljenja plačali prispevek, tako priklop na kanalizacijo, kot na čistilno napravo. Nadalje je še
povedal, da so bili občani preko Blejskih novic že večkrat obveščeni o vsem. Na koncu se je v
imenu občinske uprave in koncesionarja opravičil vsem prizadetim občanom.
Davorina Pirc je povedala, da nima zadržkov glede spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bled, vendar pa je predlagala, da se do naslednje seje pregleda poglavje
»Vprašanje in pobude članov občinskega sveta«, ker se kažejo določene nejasnosti v poslovniku
in kar nekaj redakcijskih napak.
Odgovor pripravil višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen: Delovni predlog je v
pripravi, pri čemer pričakujemo še druge morebitne pobude. Predvidoma bodo nove
spremembe poslovnika pripravljene do aprilske seje.
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4) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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5) Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z
odpadki v občinah Bled in Gorje ter Sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v občinah Bled in
Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Bled.

PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA: v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala in
predstavnik Saubermacher Slovenija
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ELABORAT
O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
RAVNANJA Z ODPADKI
V OBČINAH

BLED

GORJE

Pripravila izvajalca javnih služb ravnanja z odpadki

Bled, Murska Sobota, januar 2013
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1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN
TER ZAVEZANCA ZA IZDELAVO ELABORATA

1.1. Vsebina elaborata
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javnih služb zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na skupnem območju Občine Bled in Občine
Gorje, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,
109/2012).
1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata
Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na
območju občin Bled in Gorje je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1 - UPB6
(Uradni list RS št. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 103/2011) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) - v nadaljevanju
Uredba.
1.3. Namen izdelave elaborata
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev posamezne javne službe, ki se
predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V elaboratu so podrobneje prikazane
predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju,
stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem
obračunskem obdobju, primerjave obračunskih ter potrjenih cen storitev javne službe s cenami
storitev na primerljivih območjih, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem
panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje
storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje,
načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem
obračunskem obdobju in drugo.
Izdelava elaborata, ki jih mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu
ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko
zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih
služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove Uredbe.
1.4. Izhodišča za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali
pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«, ki je
bilo uveljavljeno v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom
storitev. Hkrati z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji pa je tudi prenehala veljati Uredba o
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki je v obdobju od leta 2010 do leta 2012
onemogočala uveljavitev stroškovnih cen komunalnih storitev.
V tem obdobju so bila tudi spremenjena določila 149. člena Zakona o varstvu okolja in
posledično določene nove obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, tj. obvezna občinska gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in obvezna občinska gospodarska javna služba odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov. Ker javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o., ne
izpolnjuje pogojev za izvajanje teh novih javnih služb, sta morali Občina Bled in Občina Gorje, v
letu 2012 po predpisanem postopku izbrati novega izvajalca za izvajanje javnih služb. V letu
2012 sta občini sprejeli Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v nadaljevanju
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izvedli javni razpis in podelili koncesijo za izvajanje novih predpisanih javnih služb, in sicer
ponudnikoma Saubermacher in CERO Puconci.
Tako sta bili Občini Bled in Gorje v času do podelitve koncesije primorani del stroškov izvajanja
javne službe ravnanja z odpadki (stroške obdelave odpadkov in finančnega jamstva),
sofinancirati iz sredstev občinskih proračunov.
Z namenom dosledne uveljavitve državne zakonodaje na področju ravnanja z odpadki in hkrati
razbremenitve občinskega proračuna, predlagamo spremembe cen javne gospodarske službe
ravnanja z odpadki, kot je predstavljeno v nadaljevanju elaborata.
1.5. Zavezanca za izdelavo elaborata
1.5.1. Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Zavezanec za izdelavo elaborata za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
na območju Občine Bled in Gornje. Podatki o zavezancu:
Naziv:
Infrastruktura Bled d.o.o.
Naslov:
Rečiška cesta 2, 4260 Bled
Matična številka:
1525638
Davčna številka:
87091712
Šifra dejavnosti:
38.110
Vpis v sodni reg.:
Okrožno sodišče v Kranju
Vložna številka:
10659800
Zavezanec je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 1, z dne 14.1.2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Gorje (Uradni list RS, št. 32/2012) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in
ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
1.5.2. Javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Zavezanec za izdelavo elaborata za javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je izvajalec obveznih
gospodarskih javnih služb obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Podatki o zavezancu:
Naziv:
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Naslov:
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
Matična številka:
5432391
Davčna številka:
75433737
Šifra dejavnosti:
38.110
Vpis v sodni reg.:
Okrožno sodišče Murska Sobota
Vložna številka:
1/03201-00
Zavezanec je na podlagi upravne odločbe št. 430-33/2012 z dne 14.11.2012 ter podpisane
Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov na skupnem območju občine Bled ter občine Gorje z dne 28.12.2012 od
1.1.2013 naprej izvajalec javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter javne
službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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2. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA
OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
2.1. Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
2.1.1. Izhodišča za oblikovanje cen
V elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo » zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov « , ki vključuje:
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže,
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Za izvajanje storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov so upoštevani standardi
izvajanja in ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011) in drugi
področni podzakonski akti ter so podrobno opredeljeni v Programu ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 2012.
Za leto 2013 izvajalec načrtuje izvajanje storitev javne službe na enak način in v enakem obsegu,
kot je opredeljeno v Programu ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in
Občine Gorje za leto 2012. S tem bo na področju ravnanja z odpadki zagotovljen nespremenjen
visok kvalitetni nivo izvajanja storitev, ki se je do sedaj uveljavil v obeh občinah. Visok standard
storitev ravnanja z odpadki je v obeh navedenih občinah pričakovan in pomemben, tako z vidika
prebivalcev obeh občin, kot tudi z vidika turističnega in trajnostno opredeljenega razvoja obeh
občin. Celovito zasnovan in skrbno izvajan načrt ravnanja z odpadki je eden od temeljev za
urejenost naravnega in bivalnega okolja, ki je na našem območju posebnega pomena; vemo, da je
Bled z okolico eden od turistično najbolj obiskanih krajev v državi, ter da izvajanje javne službe
sega tudi na območje Triglavskega narodnega parka, kjer velja najstrožji naravovarstveni režim.
Skladno z občinskim programom ravnanja z odpadki tako izvajalec javne službe zbiranja
odpadkov Infrastruktura Bled d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih komunalnih odpadkov:
- mešani komunalni odpadki - na prevzemnih mestih (po sistemu 'od vrat do vrat'),
- odpadna embalaža (papirna, kartonska, plastična, kovinska, steklena) - na prevzemnih
mestih (po sistemu 'od vrat do vrat') ter na ekoloških otokih in neprekinjeno na zbirnem
centru,
- ostale ločene frakcije (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, električna in
elektronska oprema, les, baterije in akumulatorji, jedilno olje, gume, salonitne plošče,
odpadni tonerji, ravno steklo, sveče, gradbeni odpadki …) - neprekinjeno na zbirnem
centru,
- kosovni odpadki - 2 x letno po naročilu na prevzemnih mestih ter neprekinjeno na zbirnem
centru,
- nevarne frakcije (zdravila, alkalije, kemikalije, pesticidi, premazi, lepila, smole, baterije) - 1
x letno v premični zbiralnici ter neprekinjeno na zbirnem centru,
- zeleni vrtni odpad (trava, rože, listje, živa meja, obrezano vejevje) - 3 x letno po naročilu na
prevzemnih mestih ter neprekinjeno na zbirnem centru,
- biološki kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, sadje, netekoči ostanki hrane, pokvarjeni
prehrambeni izdelki, …) - na prevzemnih mestih (od vrat do vrat), ter na ekoloških otokih in
neprekinjeno na zbirnem centru.
2.1.2. Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada
2.1.2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
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Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2012, znaša 1.748.140 kg.
Obračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2012, znaša 1.431.364 kg.
2.1.2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2012, znašajo 144.661,00 EUR.
Obračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2012, znašajo 168.486,24 EUR.
2.1.2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za preteklo obračunsko
obdobje
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2012 za 18% nižje od načrtovanih
predračunskih količin, obračunski stroški izvajanja storitve pa so bili za 16% višji od
predračunskih stroškov storitve. Tako je obračunska cena storitve zbiranja ločenih frakcij in
kosovnih odpadkov, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi količinami in realiziranimi
stroški storitev, v letu 2012 presegla predračunsko ceno za 42%.
Obračunska cena zbiranja ostalih ločenih frakcij komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v
letu 2012 je, glede na potrjeno skupno ceno storitve zbiranja in prevoza odpadkov, za 3% nižja
od skupne potrjene cene zbiranja in prevoza odpadkov.
2.1.2.4 Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe
na primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.2.5 Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.2.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi
območji
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.2.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se
oblikuje cena
Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge E 38.11 – zbiranje in odvoz
nenevarnih odpadkov, za leto 2011:
Povprečje panoge
Kazalnik
Podjetje
E 38.11
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
1,19
1,40
Gospodarnost poslovanja
1,00
1,00
Povprečna mesečna plača (v EUR)
1.421
1.572
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2.1.2.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2013, znaša 1.431.364 kg.
2.1.2.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2013 znašajo 176.239,00 EUR.
2.1.2.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju (2012) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 394.342,00 EUR (povprečna sedanja
vrednost) oziroma 929.057,00 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V
prihodnjem obračunskem obdobju (2013) so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.

2.1.2.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo dodeljenih 19% splošnih stroškov. Znotraj
dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju delež splošnih stroškov, dodeljen na javno
službo, znašal 90%, na tržno dejavnost pa 10%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2013 je
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 87%, na tržno dejavnost pa je
dodeljenih 13% splošnih stroškov.
2.1.2.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, je bilo v okviru javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov ustvarjenih 88.634,00 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. V letu 2013 je
načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Izvajalec tako načrtuje porast prihodkov od
posebnih – tržnih storitev za 34 %.
2.1.2.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2013 znaša
19.404,00 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva
izvajalca ni vračunan.
2.1.2.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju (leto 2012) je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje
in prevoz odpadkov zaposlenih 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju (leto 2013) bo
za izvajanje storitev javne službe zaposlenih 18 delavcev.
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2.1.2.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo je v preteklem letu 2012 znašala 1.675.31,00 EUR in se v
celoti (100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. Za prihodnje obračunsko obdobje je
najemnina za javno infrastrukturo načrtovana v enaki višini.
2.1.2.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne
službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v celoti.
2.1.2.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov
in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2013, znaša 0,1219 EUR / kg zbranih
odpadkov.
Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2013, znaša 0,0012 EUR /
kg zbranih odpadkov.
2.1.2.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini.
2.1.3. Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
2.1.3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2012, znaša 826.925 kg.
Obračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2012, znaša 873.114 kg.
2.1.3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže v letu 2012, znašajo 298.655,00 EUR.
Obračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže v letu 2012, znašajo 269.035,00 EUR.
2.1.3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže za preteklo obračunsko obdobje
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2012 za 6% višje od načrtovanih
predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 10% nižji od predračunskih stroškov
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi
količinami in realiziranimi stroški storitev, v letu 2012 za 15% nižja od predračunske cene
ločenega zbiranja odpadne embalaže.
Obračunska cena ločenega zbiranja odpadne embalaže v letu 2012 je za 2,5 krat višja od skupne
potrjene cene zbiranja in prevoza odpadkov.
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2.1.3.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe
na primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.3.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.3.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi
območji
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.3.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za
katero se oblikuje cena
Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.2.7.
2.1.3.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2013, znaša 873.114 kg.
2.1.3.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za leto 2013, znašajo 298.251,00 EUR.
2.1.3.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe zbiranja in
prevoza odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 394.342,00 EUR
(povprečna sedanja vrednost) oziroma 929.057,00 EUR (povprečna nabavna vrednost
uporabljenih sredstev). Za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, izvajalec načrtuje osnovna
sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.
2.1.3.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo dodeljenih 19% splošnih stroškov. Znotraj
dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju delež splošnih stroškov, dodeljen na javno
službo, znašal 90%, na tržno dejavnost pa 10%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2013 je
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 87%, na tržno dejavnost pa je
dodeljenih 13% splošnih stroškov.
2.1.3.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, je bilo v okviru javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov ustvarjenih 88.634,00 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. V letu 2013 je
načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Načrtovan je porast prihodkov od posebnih
storitev za 34%.
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2.1.3.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2013 znaša
19.404,00 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva
izvajalca ni vračunan.
2.1.3.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za
izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev.
2.1.3.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov je v preteklem letu znašala 1.675.31,00 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne
infrastrukture. Za leto 2013 je najemnina za javno infrastrukturo načrtovana v enaki višini kot v
preteklem obračunskem obdobju.
2.1.3.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena.
2.1.3.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja odpadne embalaže za prihodnje
obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,3382 EUR / kg zbranih odpadkov.
Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne embalaže za prihodnje
obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,0034 EUR / kg zbranih odpadkov.
2.1.3.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini.
2.1.4. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
2.1.4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Predračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada v letu 2012, znaša 360.000 kg.
Obračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada v letu 2012, znaša 420.000 kg.
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2.1.4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada v letu 2012, znašajo 57.331,00 EUR.
Obračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada v letu 2012, znašajo 74.731,80 EUR
2.1.4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
za preteklo obračunsko obdobje
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2012 za 17% višje od načrtovanih
predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 30% višji od predračunskih stroškov
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi
količinami odpadkov in realiziranimi stroški storitev, v letu 2012 za 12% višja od predračunske
cene ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.
Obračunska cena ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je v letu 2012 za 46% višja
od skupne potrjene cene zbiranja in prevoza odpadkov.
2.1.4.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne
službe na primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.4.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.4.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi
območji
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.4.7. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se
oblikuje cena
Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.1.2.7.
2.1.4.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska količina ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada v letu 2013, znaša 420.000 kg.
2.1.4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada za leto 2013, znašajo 82.848,00 EUR.
2.1.4.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe zbiranja in
prevoza odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 394.342,00 EUR
(povprečna neto sedanja vrednost) oziroma 929.057,00 EUR (povprečna nabavna vrednost
uporabljenih sredstev). Za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, izvajalec načrtuje osnovna
sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.
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2.1.4.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo dodeljenih 19% splošnih stroškov. Znotraj
dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju delež splošnih stroškov, dodeljen na javno
službo, znašal 90%, na tržno dejavnost pa 10%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2013 je
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 87%, na tržno dejavnost pa je
dodeljenih 13% splošnih stroškov.
2.1.4.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, je bilo v okviru javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov ustvarjenih 88.634,00 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. V letu 2013 je
načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
2.1.4.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2013 znaša
19.404 Eur. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva
izvajalca ni vračunan.
2.1.4.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za
izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev.
2.1.4.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov je v preteklem letu znašala 1.675.31,00 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne
infrastrukture. Za leto 2013 je najemnina za javno infrastrukturo načrtovana v enaki višini kot v
preteklem obračunskem obdobju.
2.1.4.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena.
2.1.4.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,1953
EUR / kg zbranih odpadkov.
Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,002
EUR / kg zbranih odpadkov.
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2.1.4.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini.
2.1.5. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
2.1.5.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2012, znaša 2.000.000 kg.
Obračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2012, znaša 1.804.610 kg.
2.1.5.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v letu 2012, znašajo 243.324,00
EUR.
Obračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v letu 2012, znašajo 247.974,00
EUR.
2.1.5.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2012 za 10% nižje od načrtovanih
predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 2% višji od predračunskih stroškov
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi
količinami odpadkov in realiziranimi stroški storitev, v letu 2012 za 13% višja od predračunske
cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov.
Obračunska cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2012 hkrati tudi za 13% višja
od skupne potrjene cene zbiranja in prevoza odpadkov.
2.1.5.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe
na primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.5.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.5.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi
območji
Izdelava primerjave bo mogoča po opredelitvi primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.1.5.7. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se
oblikuje cena
Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.1.2.7.
2.1.5.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje bračunsko
obdobje
Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za leto 2013 načrtovana v
obsegu 1.804.610 kg.
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2.1.5.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2013, znašajo 253.062,00
EUR.
2.1.5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev
za izvajanje
storitev
posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe zbiranja in
prevoza odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 394.342,00 EUR
(povprečna neto sedanja vrednost) oziroma 929.057,00 EUR (povprečna nabavna vrednost
uporabljenih sredstev). Za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, izvajalec načrtuje osnovna
sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.
2.1.5.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo dodeljenih 19% splošnih stroškov. Znotraj
dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju delež splošnih stroškov, dodeljen na javno
službo, znašal 90%, na tržno dejavnost pa 10%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2013 je
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 87%, na tržno dejavnost pa je
dodeljenih 13% splošnih stroškov.
2.1.5.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, je bilo v okviru javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov ustvarjenih 88.634,00 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. V letu 2013 je
načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Izvajalec načrtuje porast prihodkov od posebnih
– tržnih storitev za 34 %.
2.1.5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2013 znaša
19.404,00 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva
izvajalca ni vračunan.
2.1.5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za
izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev.
2.1.5.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov je v preteklem letu znašala 1.675.31,00 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne
infrastrukture. Za leto 2013 je najemnina za javno infrastrukturo načrtovana v enaki višini kot v
preteklem obračunskem obdobju.
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2.1.5.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena.
2.1.5.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje
obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,1388 EUR / kg zbranih odpadkov.
Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za
prihodnje obračunsko obdobje, leto 2013, znaša 0,0014 EUR / kg zbranih odpadkov.
2.1.5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini.
2.1.6. Prikaz elementov predračunske cene javne službe » Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov«
Cena javne infrastrukture in cena opravljanja storitev javne službe » Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov « sta sestavljeni iz stroškov, povezanih z opravljanjem javne službe.
Posamezni stroški – elementi cene so, skladno z 22. členom Uredbe, prikazani v spodnji Tabeli št.
1. Pri vsaki skupini stroškov so ločeno (v ležečem tisku) prikazani vsi stroški, ki presegajo deset
odstotkov posamezne skupine stroškov.
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Tabela št. 1: PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE: ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, ZA LETO
2013
Storitev 1
Zbiranje
ostalih
ločenih frakcij
in kosovnih
odpadkov
Storitve 1 + 2 + 3 + 4

Struktura stroškov po Uredbi:
1.

Cena javne infrastrukture:

1.a

Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture

2.a

Neposred. stroški materiala in storitev (od tega:)
- stroški goriva

Zbiranje biološ.
razgradljivih
odpadkov in
zelen. odpada

Zbiranje
mešanih
komunalnih
odpadkov

440

740

200

620

0

0

0

0

4.000
0
0

880
0
0

1.480
0
0

400
0
0

1.240
0
0

255.000

54.051

92.753

27.308

80.888

63.000

11.811

21.713

8.108

21.368

- najemnine

26.200

5.540

9.320

2.750

8.590

- storitve vzdrževanja objektov in opreme

69.300

15.246

25.641

6.930

21.483

330.000

72.600

122.100

33.000

102.300

71.000

15.620

26.270

7.100

22.010

71.000

15.620

26.270

7.100

22.010

42.000

9.240

15.540

4.200

13.020

35.280

7.762

13.054

3.528

10.937

14.000

3.080

5.180

1.400

4.340

2.b Neposredni stroški dela
2.c

Storitev 4

0

1.c Stroški odškodnin (za služnost, škodo…) NUSZ
1.d Finančna jamstva
1.e Odhodki financiranja (obresti idr. )
Cena opravljanja storitev javne službe:

Storitev 3

2.000

1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture

2.

Storitev 2
Zbiranje
ločeno
zbrane
odpadne
embalaže

Drugi neposredni stroški

(od tega: )

- amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura
2.d Splošni proizvajalni stroški

(od tega: )

- stroški dela
2.e

Splošni nabavno-prodajni stroški (od tega: )

2.f

Splošni upravni stroški

- stroški dela

11.760

2.587

4.351

1.176

3.646

72.000

15.840

26.640

7.200

22.320

- stroški storitev

20.160

4.435

7.459

2.016

6.250

- stroški dela

47.520

10.454

17.582

4.752

14.731

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.400

4.488

7.548

2.040

6.324

0

0

0

0

0

810.400

176.239

298.251

82.848

253.062

(od tega: )

2.g Obresti za financiranje izvajanja JS
2.h Neposredni stroški prodaje
2.i

Drugi poslovni odhodki

2.j

Donos
SKUPAJ 1. + 2.
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Skladno z 22. členom Uredbe so ločeno oblikovane cene za posamezne storitve javne službe
'Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov' naslednje:
1. Storitev 1: Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov
cena storitev v € / kg
0,1231
od tega stroški javne infrastrukture
0,0012
stroški izvajanja storitev
0,1219

2. Storitev 2: Ločeno zbiranje odpadne embalaže
cena storitev v € / kg
od tega stroški javne infrastrukture
stroški izvajanja storitev

0,3416
0,0034
0,3382

3. Storitev 3: Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
odpada
cena storitev v € / kg
0,1973
od tega stroški javne infrastrukture
0,0020
stroški izvajanja storitev
0,1953

4. Storitev 4: Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
cena storitev v € / kg
od tega stroški javne infrastrukture
stroški izvajanja storitev

0,1402
0,0014
0,1388

Uporabnikom se po novem, skladno z 22. členom Uredbe, za storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov ločeno zaračunava in prikaže na računu:
- cena storitev 1, 2 in 4:
1. Storitve 1 + 2 + 4
cena storitev v € / kg
0,1771
od tega stroški javne infrastrukture
0,0018
stroški izvajanja storitev
0,1753
- cena storitve 3:
2. Storitev 3
cena storitev v € / kg
od tega stroški javne infrastrukture
stroški izvajanja storitev

0,1973
0,0020
0,1953
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2.2. Javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
V skladu s 5. členom Uredbe predložen elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje
obdobje. Glede na dejstvo, da je javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pred sedanjim
izvajalcem, podjetjem Saubermacher Slovenija, izvajal drug izvajalec pod drugimi pogoji, z drugo
tehnologijo in z drugimi osnovnimi sredstvi, primerjave s prejšnjim obdobjem prav tako niso
smiselne niti relevantne
Elaborat je na podlagi nove Uredbe v taki obliki pripravljen in predložen prvič.
2.2.1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
2.2.1.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato podatkov o predračunski in obračunski količini za preteklo obračunsko obdobje
ni mogoče prikazati.
2.2.1.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato podatkov o predračunskih in obračunskih stroških izvajanja javne službe za
preteklo obračunsko obdobje ni mogoče prikazati.
2.2.1.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato pojasnil o odmikih cen za preteklo obračunsko obdobje ni mogoče prikazati.
2.2.1.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe
na primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.2.1.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.2.1.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi
območji
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).
2.2.1.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se
oblikuje cena
Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki
jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov«, za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se šteje dejavnost
38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«.
Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za leto 2011.
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Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2011:
Izvajalec:
Saubermacher Slovenija,
d.o.o.

Panoga 38.21:
Ravnanje z
nenevarnimi odpadki

Pospešena pokritost kratkoročnih
obveznosti

1,15

1,34

Gospodarnost poslovanja

1,06

1,00

1.460,75 EUR

1.376,86 EUR

KAZALNIK

Povprečna plača na zaposlenca

2.2.1.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska količina je načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, ocenjena na
podlagi količin predhodnega obračunskega obdobja ter predvidevanj za prihodnje obračunsko
obdobje. Predračunska količina mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov za javno
službo obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013 je 1.938.000 kg.
2.2.1.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem
obdobju in ne vključujejo cene javne infrastrukture. Predračunski stroški obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov za leto 2013 znašajo 293.222,40 EUR.
2.2.1.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato poslovno potrebnih sredstev preteklega obdobja mogoče prikazati. V prihodnjem
obračunskem obdobju je načrtovana uporaba naslednjih osnovnih sredstev: kotalni prekucniki,
samonakladalna tovorna vozila za prevoz kotalnih prekucnikov, objekt in naprava za obdelavo
odpadkov, delovni stroji in naprave za manipulacijo (ICB, nakladalec, viličar,…), naprava za
baliranje, tovorna vozila za prevoz odpadkov, ostala osnovna sredstva.
2.2.1.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato prikaza razdelitve splošnih stroškov za preteklo obdobje ni mogoče prikazati. V
prihodnjem obračunskem obdobju bomo splošne stroške na tržno dejavnost in javno službo
delili po funkcionalni metodi.
2.2.1.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Izvajalec posebnih storitev iz 11. člena Uredbe v občini ne opravlja.
2.2.1.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato donosa na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo obdobje ni mogoče
prikazati.
Donos na vložena sredstva bo v prihodnjem obračunskem obdobju predvideno znašal 1.748,00
EUR.
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2.2.1.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Podjetje Saubermacher Slovenija je v občinah Bled in Gorje postal izvajalec javne službe s
1.1.2013, zato števila zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo obdobje ni mogoče prikazati.
Predvideno število zaposlenih za izvajanje storitev za prihodnje obdobje je 11 (vozniki,
disponenti, delavci, strojniki, uprava).
2.2.1.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu,
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in
infrastrukturo.
2.2.1.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev
Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in
infrastrukturo.
Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev..
2.2.1.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013 znaša
0,15130 EUR / kg obdelanih odpadkov.
Predračunska cena javne infrastrukture za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013 znaša
0,0000 EUR / kg obdelanih odpadkov.
Obdelava določenih
vrst komunalnih
odpadkov

Strošek pogonskega goriva
Drugi stroški materiala
MATERIALNI STROŠKI
Stroški prevoznih storitev
Stroški drugih storitev
STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
Stroški amortizacije osn.sredst.
Stroški vzdrževanja osn.sredst.
Stroški obdelave podatkov
Stroški financiranja
DRUGI STROŠKI
Splošni stroški
Dobiček
PREDLAGANA CENA
Okoljska dajatev
PREDLAGANA CENA

EUR/leto
37.889
2.196
40.085
0
54.923
54.923
34.754
20.293
9.118
11.735
2.571
43.717
3.231
1.085
177.795

EUR/t
20,99
1,22
22,21
0,00
30,43
30,43
19,25
11,24
5,05
6,50
1,42
24,22
1,79
0,60
98,50

177.795

98,50
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Odlaganje ostankov
predelave ali
Obdelava kosovnih
odstranjevanja
odpadkov
komunalnih
odpadkov
EUR/leto
EUR/t EUR/leto
EUR/t
4.983
2,76
1.331
10,00
95
0,05
25
0,19
5.078
2,81
1.356
10,20
0
0,00
0
0,00
67.903
37,62
14.208 106,83
67.903
37,62
14.208 106,83
4.965
2,75
1.473
11,08
1.259
0,70
366
2,75
728
0,40
208
1,57
0,00
865
6,50
1.291
0,72
284
2,14
3.277
1,82
1.723
12,96
1.623
0,90
365
2,75
545
0,30
119
0,89
83.391
46,20
19.245 144,70
11.913
6,60
878
6,60
95.304
52,80
20.123 151,30

Predračunska cena je oblikovana na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza oz. praznjenja
zabojnika. Preračun predračunske cene iz cene na kg v ceno na m3 je izveden tako, da je
predvidena količina opravljene storitve navedena v točki 3.1.8. razdeljena na predvideno skupno
prostornino izpraznjenih zabojnikov v m3 v enakem obdobju.
Izvajalec bo najmanj ob koncu prvega obračunskega obdobja razdelil količino v obračunskem
obdobju opravljenih storitev na dejansko skupno prostornino izpraznjenih zabojnikov v enakem
obračunskem obdobju in v primeru ugotovljenega odstopanja izvedel poračun.
2.2.1.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti, kjer so pri
izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim
njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razporejajo na podlagi naslednjih sodil:
- stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja vozil itd.) se
razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno dejavnost,
- stroški obdelave komunalnih odpadkov (npr. amortizacija, električna energija, delo, gorivo
itd.) se razporejajo na podlagi obdelane količine in njenega deleža v skupni obdelani količini.
- za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi, po podobnem principu.

77

PRILOGA:
Cenik izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanja s komunalnimi odpadki ter
primerjave mesečnih stroškov za povprečno gospodinjstvo
CENIK 2013
JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

EUR / m3

EUR / m3
z DDV

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
a. Izvajanje storitev
b. Javna infrastruktura

0,1753
0,0018

23,3149
0,2394

25,2967
0,2597

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA
VRTNEGA ODPADA
a. Izvajanje storitev
b. Javna infrastruktura

0,1953
0,0020

25,9749
0,266

28,1828
0,2886

3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV

0,0985

9,2220

10,0059

4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV

0,0528

4,9433

5,3635

Bled, 28. 2. 2013

Saubermacher Slovenija d.o.o.
direktor
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.

JP Infrastruktura Bled, d. o. o.
v.d. direktorice
Irena Gogala, univ. dipl. ekon.
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 42. člena
Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB1 (Uradni
list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji …..redni seji dne ……2013 sprejel
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
1. člen
(1) Za obračun storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov veljajo v okviru rednega odvoza za storitve posameznih javnih služb
naslednje cene (potrjene cene):
Oznaka
Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi Višina cene
odpadki
(EUR/m3)
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih
0,2394
cena (1a)
odpadkov – javna infrastruktura
2. Zbiranje določenih vrst komunalnih
23,3149
cena (1b)
odpadkov – izvajanje storitev
3. Obdelava določenih vrst komunalnih
9,2220
cena (2)
odpadkov
4. Odlaganje ostankov predelave ali
4,9433
cena (3)
odstranjevanja komunalnih odpadkov
V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter
najem zabojnikov.
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic) se za
obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena
pomnožena s faktorjem x 1,5.
(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov povzročitelji, izhajajoč iz višine cene,
mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo:
Volumen zabojnika = 120 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,1244 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 12,1144 EUR
Volumen zabojnika = 240 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,2488 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 24,2288 EUR
Volumen zabojnika = 770 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,7982 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 77,7342 EUR
Volumen zabojnika = 1100 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,1403 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 111,0489 EUR
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni
uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena vrečke znaša 3,2741
EUR/kos, z vključenim DDV.
2. člen
Mesečni obračun storitev se izvede glede na kategorijo povzročitelja:
A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v
okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter
dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

79

Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika
1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen zabojnika
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (2)
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov =
oddana količina x cena (3)
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.
Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v
vrednosti velikosti zabojnika.
V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti
zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje
število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.
V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po
kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.
B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja
z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski
volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih
postavk:
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika
1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen zabojnika
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število
oseb G x cena (2)
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina /
število oseb VO x število oseb G x cena (3)
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.
Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na
skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna
minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.
Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.
Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.
C) Gospodinjstva – sobodajalci plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski volumen
oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana
oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Izračun mesečnega stroška za gospodinjstva – sobodajalci je sestavljen iz:
– mesečnega stroška za gospodinjstvo in
– stroška za zbiranje ločenih frakcij za sobodajalce:
– fiksni del
0,1000 EUR/ležišče/mesec
– variabilni del
0,3549 EUR/nočitev.
V navedenih cenah za sobodajalce DDV ni vključen.
Strošek za zbiranje ločenih frakcij za sobodajalce določajo:
– število (kapaciteta) ležišč – fiksni del
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– število nočitev v tekočem koledarskem letu – variabilni del.
Mesečno se zaračunava akontacija nočitev, ki se določi na podlagi povprečne mesečne vrednosti
v preteklem letu. Enkrat letno se izvede poračun nočitev.
Strošek za zbiranje ločenih frakcij za sobodajalce je na istem računu kot mesečni obračun za
gospodinjstvo. V kolikor stranka želi, da ga plačuje ločeno, se ji za strošek za sobodajalstvo izda
ločen račun, pri čemer obračunsko obdobje za posamezen račun ne more biti manjše od 3
mesecev.
Za obračun se uporabljajo podatki, ki jih izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
pridobi iz občinskih evidenc. Sobodajalec lahko spremembe, ki vplivajo na obračun sporoči z
ustreznim uradnim dokumentom.
D) Gospodinjstva – dejavnost plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski volumen oddanih
ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana
količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Izračun mesečnega stroška za gospodinjstva – dejavnost je sestavljen:
– mesečnega stroška za gospodinjstvo in
– stroška za zbiranje ločenih frakcij za dejavnost.
Strošek za zbiranje ločenih frakcij za dejavnost se določi pavšalno, in sicer se mesečno za
dejavnost zaračunava 5,7794 EUR. V navedeni ceni stroška za dejavnost DDV ni vključen.
Strošek za zbiranje ločenih frakcij za dejavnost je na istem računu kot mesečni obračun za
gospodinjstvo. V kolikor stranka želi, da ga plačuje ločeno, se ji za strošek za dejavnost izda ločen
račun, pri čemer obračunsko obdobje za posamezen račun ne more biti manjše od 3 mesecev.
Podatke za obračun izvajalec javne pridobi iz občinskih oz. drugih javnih evidenc. Spremembe, ki
vplivajo na obračun lahko sporoči tudi povzročitelj z ustreznim uradnim dokumentom.
E) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski
volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno
obračunani volumen odloženih odpadkov 120 l mesečno.
Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:
– izračunu za gospodinjstva ali
– po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, kolikor gre za skupno odjemno
mesto.
F) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki, in sicer:
a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za
gospodinjstva
b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede
na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri čemer se za
velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa 1/3 odvoza
najmanjše velikosti zabojnika.
G) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti se osnova za obračun
mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na podlagi dejansko oddane
količine odpadkov in sicer je sestavljen iz vsote stroškov:
a. Strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki
b. Strošek ravnanja z ločenimi frakcijami v okviru rednega odvoza
c. Strošek ravnanja z ločenimi frakcijami po naročilu
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a. Osnova za izračun stroška za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki je
oddana količina odpadkov
Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih
postavk:
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1a) stroški javne infrastrukture
= velikost zabojnika x 4,33 x cena (1a)
1b) stroški izvajanja storitve
= velikost zabojnika x 4,33 x cena (1b)
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (2)
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x
cena (3)
Če je oddana količina večja od velikosti zabojnika x 4,33 se upošteva pri obračunu storitve 1a in
1b oddana količina.
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V
primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.
b. Osnova za izračun stroška za ravnanje z ločenimi frakcijami v okviru rednega
odvoza je oddana količina ločenih frakcij
Mesečni strošek = oddana količina x cena frakcija
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.
Za obračun cene frakcije se uporablja veljavni cenik izvajalca.
c. Osnova za izračun stroška za ravnanje z ločenimi frakcijami po naročilu je
oddana količina ločenih frakcij
Mesečni strošek = oddana količina x cena frakcija
Oddana količina – ocenjena ali tehtana količina posamezne frakcije oddana na odjemnem mestu
ali zbirnem centru v obdobju enega meseca.
Za obračun cene frakcije se uporablja veljavni cenik izvajalca.
V primeru da za povzročitelja iz proizvodne in storitvene dejavnosti ni podatka o velikosti
zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane
količine pa se upošteva največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.
H) Za povzročitelje neprofitnih organizacij (društva, zavodi, ustanove, skupnosti ipd.), za
prostore, v katerih delujejo, se osnova za obračun mesečnega stroška ravnanja s
komunalnimi odpadki izračuna:
a. kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za povzročitelje iz proizvodnih
in storitvenih dejavnosti
b. kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede na količino
prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za povzročitelje iz proizvodnih in
storitvenih dejavnosti, pri katerih ni podatka o velikosti zabojnika.
3. člen
V navedenih osnovah za gospodinjstva so upoštevane naslednje storitve po programu:
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– pranje zabojnikov,
– delovanje zbirnih centrov,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

analitična obdelava podatkov,
nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
obveščanje in osveščanje uporabnikov,
obdelavo komunalnih odpadkov,
sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,
obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
finančno jamstvo.

4. člen
(1) Za obračun storitev javne službe zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada veljajo v okviru rednega odvoza za storitve posameznih javnih služb
naslednje cene (potrjene cene):
Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi Višina tarifnih postavk
odpadki
(EUR/m3)
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
1. odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 0,2660
cena (bio1a)
javna infrastruktura
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
2. odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 25,9749
cena (bio1b)
izvajanje storitev
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko
predpisani davki.
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic), se za
obračun storitev zbiranje in odvoz odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s
faktorjem x1,5.
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive
kuhinjske odpadke, plačujejo:
Volumen zabojnika = 120 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,1382 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 13,4966 EUR
Volumen zabojnika = 240 l
znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,2764 EUR
znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 26,9931EUR
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru
rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med
gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na
število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik.
5. člen
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v
skladu z 2. členom tega sklepa in pogodbo o ravnanju z odpadki, ki so jo dolžni skleniti z
izvajalcem javne službe.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/12).
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7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa
se od 1. 3. 2013 dalje.
Številka: _____________
Bled, dne _____________
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Obrazložitev predloga novih cen:
Na področju ravnanja z odpadki v občinah prihaja v tem obdobju do velikih sprememb. Na eni
strani so se spremenili oziroma so še v fazi spreminjanja številni državni predpisi, ki urejajo to
področje, po drugi strani pa se spreminja tehnologija obdelave odpadkov in s tem povezane
storitve. Tako je že v letu 2012 nastopila obveznost obdelave (sortiranja) mešanih komunalnih
odpadkov pred odlaganjem na deponijo, prav tako je država predpisala zaračunavanje sredstev
finančnega jamstva za odložene odpadke, s katerimi naj bi po prenehanju obratovanja poskrbeli
za sanacijo teh odlagališč. Dodatno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in finančno jamstvo
je za gospodinjstva v letu 2012 krila Občina.
V Uradnem listu RS, št. 87/2012, z dne 16. 11. 2012 je bila objavljena Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v
nadaljevanju: uredba).
Po novi uredbi za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe NI VEČ POTREBNA
PRIDOBITEV POZITIVNEGA STROKOVNEGA MNENJA MINISTRSTVA, pristojnega za okolje,
temveč ceno storitve posamezne javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju
cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ, v primeru koncesij pa
se predloži le elaborat. SKLADNO Z UREDBO LAHKO IZVAJALEC, KI MU CENO STORITEV JAVNE
SLUŽBE POTRDI PRISTOJNI ORGAN OBČINE, CENO UVELJAVI.
Občina je skladno s spremembami določil 149. člena Zakona o varstvu okolja, ki je določil nove
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejela Odlok o
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/2012), izvedla javni
razpis in 28.12.2012 podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje novih služb, tj. za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Bled
s ponudnikoma Saubermacher Slovenija d.o.o. in CERO Puconci.
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa še
naprej opravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.
Posledično se skladno z novo koncesijsko pogodbo pri obračunu storitev obdelave, odlaganja in
finančnega jamstva ne bodo uporabljale višine dosedanjih tarifnih postavk oz. cene iz trenutno
veljavnega sklepa, ampak se bodo storitve zaračunavale po cenah iz koncesijske pogodbe, ki pa
niso višje od dosedanjih cen. Poleg tega pa se z novim sklepom potrdijo tudi nove predračunske
cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih je z elaboratom
predložilo javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o..
S spremembo sklepa o cenah se tako urejajo naslednje stvari:
1. Zaradi izbire izvajalca javne službe obdelave in odlaganja odpadkov na podlagi javnega
razpisa in posledično uvedbe koncesijskih cen teh storitev v letu 2013 se cene za obe novi
zakonsko predpisani storitvi oblikujejo skladno s cenami iz koncesijske pogodbe.
2. Potrdijo se nove, povišane cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki jih je z elaboratom predložilo javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.
3. Besedilo sklepa se uskladi s spremembami Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E, Uradni list RS,
št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012), ki kot obvezne lokalne gospodarske javne službe drugače
določa predmetne dejavnosti, in sicer:
• dosedanje besedilo: »zbiranje komunalnih odpadkov« se nadomesti z besedilom
»zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«;
• črta se:«prevoz komunalnih odpadkov«;
• dosedanje besedilo: »obdelava mešanih komunalnih odpadkov« se nadomesti z
besedilom »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«;
• ostane pa besedilo: »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov«.
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Ocena finančnih posledic predlaganih sprememb za proračun Občine Bled in občane oz.
uporabnike:
Na dvig cen komunalnih storitev predvsem vpliva dejstvo, da so bile v preteklem obdobju cene
komunalnih storitev zamrznjene in se tako niso usklajevale s povišanjem stroškov (gorivo,
energija, material, delo), poleg tega pa so bile predpisane tudi nove storitve in obveznosti, tj.
obdelava odpadkov (danes je stopnja obdelave 11,6%, v prihodnje 40%) in finančno jamstvo,
kar pa posledično prinaša nove stroške in obremenitev cen.
V elaboratu so predložene cene obeh izvajalcev javnih služb, na podlagi določil nove uredbe in
cen po koncesijski pogodi. GOSPODINJSTVA BODO MESEČNO OBREMENJENA V POVPREČJU ZA
DODATNE ŠTIRI EVRE (120l zabojnik, dva odvoza), občinski proračun pa bo v primerjavi z letom
2012, ko smo namesto gospodinjstev plačevali storitve obdelave in finančnega jamstva ter
povečanih stroškov na eko otokih in zbirnem centru, privarčeval preko 100.000 € letno.
Pripravila:
mag. Romana Starič, višja svetovalka za javne gospodarske službe
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave

Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo
(s 120 l posodo, povprečno 2 odvoza mesečno) po obstoječem ceniku:
cena / m3

mes. strošek z
DDV

subvencionira
plačajo občani občina

16,1137

9,08

9,08 €

0,0298

0,02

0,02 €

3. ODLAGANJE - fiksni del

2,3667

1,33

1,33 €

4.

9,4709

2,48

2,48 €

5. OBDELAVA (2 odvoza)

5,4836

1,32

1,32 €

6. FINAN. JAMSTVO (2 odvoza)

3,8962

0,93

0,93 €

LETO 2012
1. ZBIRANJE IN PREVOZ
2.

- storitev

- javna infrastruktura
- variabilni del (2 odvoza)

7. DRUGO (ekoootoki ipd.)

1,88 €

SKUPAJ

15,16

12,91 €

SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l):

4,13 €
17,04 €

Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo
(s 120 l posodo, povprečno 2 odvoza mesečno) po novem ceniku:
LETO 2013
1. ZBIRANJE določenih vrst komunalnih
odpadkov
– izvajanje storitev
2. – javna infrastruktura
3. OBDELAVA določ. vrst kom. odpadkov
(2 odvoza)
4. ODLAGANJE ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
(2 odvoza)

cena /m3

mes. strošek z plačajo
DDV
občani

23,3149

13,14

13,14 €

0,2394

0,13

0,13 €

9,2220

2,40

2,40 €

4,9433

1,29

1,29 €

SKUPAJ

16,97 €

SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l):
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subvencionira
občina

0,00 €
16,97 €

6) Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu
gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Ker gre za prenehanje veljavnosti akta, na podlagi 73. člena poslovnika predlagam skrajšan
postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o prenehanju
veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB-2 (Ur. l. RS, št. 94/2007, 67/08, 79/09
in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet
Občine Bled na svoji …..redni seji dne …..2013 sprejel
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 98/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

__________________
__________________

Janez Fajfar
Župan Občine Bled

Obrazložitev:
Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (nadalje:
pravilnik) je bil sprejet v letu 2002 na podlagi takrat veljavne zakonodaje in Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 71/99). V tem odloku je bilo v drugem
odstavku 20. členu predpisano: »Obračunske osnove za posamezne uporabnike in vrste storitev so
opredeljene v pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga sprejme
občinski svet.«
Na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in tudi glede same vsebine pravilnik ni več potreben, saj je
metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja podrobno določena z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012). Prav tako ga ne
predpisuje več tudi novi Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.
Obračunske osnove za posamezne uporabnike in vrste storitev so opredeljene v sklepu o cenah
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga sprejema občinski svet Občine Bled.
Pripravila:
mag. Romana Starič, višja svetovalka za javne gospodarske službe
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7) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL S24 – Mlino – 1.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 58., 61. in 61.a ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/2010,
106/2010, 43/2011 in 57/2012) ter 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo
(Ur. list RS, št.67/2009, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji, dne __. __. ____
sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
BL- S 24 Mlino
I. Splošne določbe
1.člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja
BL S-24 Mlino (Uradni list RS, št. 66/2005, z dne 13.7.2005), ki jih je izdelalo projektivno
podjetje Populus, d.o.o. pod št. projekta 366-02-12 in so izdelane v skladu z izhodišči in
usmeritvami Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
(Ur. l. RS, št. 95/2002).
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev je zmanjšana gostota pozidave in določitev funkcionalnejših
rešitev v vplivnem območju zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN).
3. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev ZN so spremembe in dopolnitve tekstualnega in
kartografskega dela.
II. Spremembe in dopolnitve ZN
4. člen
V 3. členu Meje območja se dopolni prvi stavek in se glasi: »Meja ZN poteka po zunanjem obodu
parcelnih mej naslednjih zemljišč: 910/1, 910/9, 909/1, 937/3, 936/1, 935/5, 935/3, 935/2,
936/10, 936/11, 936/12, 935/6, 936/14 in 936/15, vse k.o. Želeče.«
Dopolni se drugi stavek, ki se glasi: »Znotraj pozidave sta še zemljišči s parc. št. 937/1 in 936/4,
k.o. Želeče.«
Spremeni se tudi zadnji stavek, ki se glasi: »Velikost območja ZN je 16.570 m2.«
Dopolni se člen z novim stavkom, ki se glasi: »Meja vplivnega območja ZN poteka po zunanjem
obodu parcelnih mej zemljišč s parcelnimi št. 935/4 in 910/8. Znotraj vplivnega območja so še
deli zemljišč s parcelnimi št. 909/5, 860/1 in 938/1.«
5. člen
V 5. členu se črtajo 4., 7., 8. in 9. stavek ter zadnji del zadnjega stavka, ki se spremenjen glasi:
»Posebna pozornost velja ohranjanju visokodebelne vegetacije, ki obkroža osrednjo jaso, ki služi
vsem objektom.«
6. člen
1. odstavek 6. člena se črta in se spremenjen in dopolnjen glasi: »V območju je dopustna gradnja
objektov, ki so po enotni klasifikaciji vrst objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03)
razvrščeni med:
- 11100: vile,
- 12420: garaže za lastne potrebe,
- 12620: galerije,
- 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen za lastne potrebe.
Na gradbeni parceli objekta je dopustna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za
lastne potrebe po Uredbi o vrsti objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer
nadstrešek, paviljon, vrtna uta, bazen in zbiralnik za kapnico.
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Predvidena je gradnja največ 6 stanovanjskih objektov (vil), ki so po površini, oblikovanju in
izboru gradiv nadstandardni. Dodatna kvaliteta pozidave je tudi velikost k objektom
pripadajočih gradbenih parcel. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija
klasičnih blejskih vil ( stanovanjska vila).
V območju je k vilam dopustna tudi gradnja naslednjih objektov za lastne potrebe: večjega
odprtega bazena in teniškega igrišča.
Na osrednji skupni zeleni površini je dovoljena postavitev objektov, ki niso bivalni, temveč
služijo oblikovanju parka, kot so:paviljoni, zaprti hodniki (galerije) vodne površine, pergole,
pomoli, terase in igrišča.
Skupna zazidana površina stanovanjskih in nestanovanjskih objektov ne sme preseči določil 7.
člena tega odloka.
Na obstoječem stanovanjskem objektu na zemljišču s parc. št. 936/4, k.o. Želeče so dopustna
samo vzdrževalna dela, odstranitev objekta ali rekonstrukcija objekta v skladu z oblikovalskimi
merili, ki veljajo v območju urejanja.«
7. člen
7. člen odloka se črta in se spremenjen in dopolnjen glasi: »Pogoji za lego objektov na zemljišču,
tlorisne in višinske gabarite objektov ter njihovo oblikovanje
1) Lega objektov na gradbeni parceli je določena z gradbeno mejo.
Gradbena meja je črta, ki je objekt na nivoju kleti, pritličja ali nadstropja ne sme preseči, lahko je
z eno stranjo postavljen na gradbeno mejo ali pa je od nje odmaknjen v notranjost gradbene
parcele.
V območju ZN so gradbene meje oddaljene 4 m od meja zemljiških parcel, razen proti cesti, kjer
je gradbena meja 6 m oddaljena od zunanjega roba pločnika.
2) Pogoji za tlorisne in višinske gabarite objektov in njihovo oblikovanje:
Velikost objektov je omejena s faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin (FZP) in
višino objektov (V).
Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe
nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij
najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo
pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih
objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti (klančine).
Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in
celotno površino parcele, namenjene gradnji stanovanjskih stavb.
Višina objektov (V) je določena z etažnostjo objektov.
Za gradbene parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g ) in osrednjo skupno
zeleno površino v območju ZN je določen:
- faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %
- faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65%
- največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M, dopustna je gradnja ene ali dveh
kletnih etaž. Višina novih objektov ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos (n.m.v.=
500,1 m).
- največja višina manj zahtevnega objekta za lastne potrebe je P+M ali P+1 (ravna streha)
- višina enoetažnega pritličnega objekta v območju osrednje zelene površine je lahko
največ 3,50 m.
3) Oblikovanje objektov
Kletna etaža s svojo višino lahko premošča niveleto uvoza in niveleto pritličja. Streha je
dvokapnica ali štirikapnica v naklonu 38-42 stopinj s sivo kritino. Dovoljene so terase na
objektu, ki so ravne pohodne ali nepohodne površine.
Oblikovanje in izvedba: masiven objekt z možnostjo vključitve dela objekta v montažni izvedbi.
Potrebno je zasledovati nadstand izvedbe in izgleda objekta in prilagoditi izbor glavnih
materialov značilnosti blejskih vil, ter sekundarnih materialov , ki se uporabijo tudi za glavne
materiale sekundarnih in nebivalnih objektov, kot so: les v naravnih tonih, svetli ometi drobne
strukture, steklene površine itd.«
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8. člen
Dopolni se 2. stavek 3. odstavka v 1. točki 8. člena Zunanja ureditev ob objektih in ureditev
skupnih zelenih površin in se dopolnjen glasi: »Dovoljena, vendar neobvezna je ureditev
povezovalne poti s stopnicami s ceste Gorenjskega odreda in poti ob jasi, ki se tlakuje v širini 1,5
m in se v delu, kjer so stopnice, intenzivno dodatno zazeleni.«
Črta se zadnji del 1. stavka 2. točke 8. člena Ureditve nivojskih razlik in oporni zidovi in se ga
nadomesti z novim stavkom tako, da se glasi: »Relief gradbenih parcel, katerih konfiguracija
zahteva višinske prilagoditve v zvezi z navezovanjem na dostopno cesto ali ustreznejšemu
pozicioniranju objektov, je dovoljeno preoblikovati. Teren parcel je dopustno preoblikovati na
niveleto zgornje terase, na kateri stoji vila Epos (n.m.v.= 487,1 m).«
Črta se 4. in 5. stavek 2. točke 8. člena Ureditve nivojskih razlik in oporni zidovi in se nadomesti z
novimi, ki se glasijo: »Višina zidov je omejena z višino premoščanja gabaritnih razlik etažnosti in
pozicioniranja tlorisne nivelete objekta. Oporni zid se v kolikor ni možna druga rešitev prilagodi
posegu razširitve ceste ali ureditve vrta ter postavitvi objekta. Oporni zidovi vzdolž razširjene
južne ceste, ki se izvedejo zaradi ohranjanja obstoječe drevesne in grmovne zelene bariere, se
obvezno izvedejo v naklonu, s kamnito oblogo ter zasaditvijo popenjavih rastlin tako ob vznožju,
kot tudi na zgornjem robu. Obvezna je enotna izvedba izgleda opornih zidov v celotnem območju
ZN.«
Črta se zadnja točka 8. člena Ograje in se spremenjena in dopolnjena glasi: »Med posameznimi
gradbenimi parcelami je dovoljena postavitev medposestnih ograj. Te so lahko izvedene v obliki
zimzelenih živih mej, v kovinski ali leseni izvedbi, v skladu s krajinskim načrtom objekta. Če so
medposestne ograje v kovinski izvedbi morajo biti ozelenjene z zimzelenimi popenjavkami ali
grmovnicami. Lesene ograje so lahko po vzoru ograje ob vili Epos.
Medposestne ograje so lahko znotraj obravnavanega območja visoke le 1,2 m, na obrobju
območja v vzhodnem delu (do objektov Ceste Gorenjskega odreda 7, 9, 11) pa so lahko visoke do
1,8 m in postavljene ob parcelno mejo. S soglasjem sosedov so ograje lahko postavljene tudi na
parcelno mejo.
Proti javni cesti se lahko izvedejo ograje v oddaljenosti minimalno 2 metra od pločnika, razen v
primeru, če gre za varnostno ograjo, ki je lahko locirana na sam oporni zid. Višina ograj proti
javni cesti je lahko največ 1,2 m.
Obvezna je enotna izvedba ograj med parcelo in cesto v celotnem območju ZN.
9. člen
V 9. členu Druge ureditve in enostavni objekti se zaradi uskladitve z Uredbo o vrsti objektov glede
na zahtevnost spremeni naslov poglavja, ki se spremenjen glasi: »Druge ureditve, enostavni in
nezahtevni objekti«
V. 9. členu se črta 1. stavek 2. odstavka in dopolni 2. stavek 2. odstavka, ki se dopolnjen glasi:
»Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov iz 6. člena tega odloka je pogojena tudi s tem
odlokom določenimi odmiki od mej, potekov vodov podzemne komunalne infrastrukturen in
varovalnimi pasovi prometnic.«
10. člen
V 10. členu Parcelacija se za 1. stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za vsako stanovanjsko vilo je
obvezno zakoličiti samostojno parcelo v skladu z načrtom parcelacije.
Takih gradbenih parcel je lahko največ sedem (6 novih vil in obstoječi objekt na parc. št. 936/4
k.o. Želeče). V primeru odstranitve obstoječega objekta na parc. št. 936/4 k.o. Želeče, je obvezna
priključitev zemljišča k parceli objekta C. Če se ne izvede katerega od objektov B, D ali E, je
dovoljena parcelacija nepozidanih parcel in obvezna priključitev te parcele ali njenega dela k
sosednji pozidani parceli. Če se ne izvede katerega od objektov A ali G, je dovoljena priključitev
te parcele kot celote k sosednji pozidani parceli.«
11. člen
V 13. členu se črta 3. in 4. stavek 1. odstavka.
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12. člen
V 21. členu Drugi pogoji se na koncu zadnjega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Po karti
potresne nevarnosti je v območju ZN projektni pospešek tal 0.175 g.«
V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve
plošče (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS št. 51/06 – UPB,
97/10 in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS št. 57/96).«
13. člen
V 23. členu Tolerance se črta 1. stavek in se ga dopolni s sledečim besedilom: »Dopustne so
tolerance pri lociranju objekta znotraj gradbene meje. Izven gradbene meje lahko potekajo
oporni zidovi, ograje, uvoz na zemljišče in uvoz v klet z upoštevanjem reliefnih značilnosti.
Lociranje objektov, ki služijo oblikovanju parka (paviljoni, zaprti hodniki - galerije, pergole,
vodni motivi), je dopustno tudi ob parcelno mejo s soglasjem sosedov.
Dopustne so tolerance pri lociranju uvozov na parcele, če je zato pridobljeno soglasje
upravljavca javne ceste.
Dopustne so tudi tolerance pri poteku parcelnih mej znotraj območja ZN v povezavi z določili 10.
člena.«
14. člen
V 24. členu se v prvem stavku črta beseda »urbanistična«.
III. Končne določbe
15. člen
Ostala določila odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24 Mlino ostanejo
nespremenjena.
16. člen
S temi spremembami in dopolnitvami ZN se razveljavi Odlok o PUP PC Bled (Ur. l. RS št.
54/2004) v delu morfološke enote BL S23/2/1, na parc. št. 936/10, 936/11, 936/14, 936/4 vse
k.o. Želeče.
17. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Bled in na UE
Radovljica.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem spremenjenega in dopolnjenega ZN opravljajo pristojne inšpekcijske
službe .
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Pravne podlage:
Po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list
RS, št. 95/2002) je obravnavano območje zazidalnega načrta (ZN) opredeljeno kot stavbno
zemljišče v območju z oznako BL S – 24 Mlino, ki je razvrščeno v območja za stanovanja (S) in
spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij. Te so : trgovina, gostinstvo,
storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oz. prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne
dejavnosti, od katerih se dovoljuje le dejavnost oddajanja za komercialni turizem.
Po tem odloku je za območje z oznako BL S – 24 Mlino predviden način urejanja z zazidalnim
načrtom (ZN).
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL- S 24 Mlino je bil sprejet in objavljen v
Uradnem listu RS, št. 66/2005.
Na predlog investitorja je bil sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za območje urejanja BL - S 24 Mlino (Uradni list RS, št. 59/2012).
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (ZN) je zmanjšana gostota pozidave in
določitev funkcionalnejših rešitev v vplivnem območju zazidalnega načrta.
Ureditveno območje:
Obravnavano območje v naravi predstavlja vzpetino zahodno od starega jedra vasi Mlino na
Bledu v k.o. Želeče.

Vir: Atlas okolja.
Območje ZN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi št. : 910/1, 910/9, 909/1, 937/3,
936/1, 935/5, 935/3, 935/2, 936/10, 936/11, 936/12, 935/6, 936/14, 936/15, 937/1 in 936/4
vse v k.o. Želeče.
Velikost območja ZN je 16.570 m2.
Dostopna cesta na robu območja ter večina komunalne, energetske in druge gospodarske
infrastrukture poteka v vplivnem območju ZN.
Vplivno območje ZN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi št.: 935/4, 910/8, 909/5,
860/1 in 938/1, vse v k.o. Želeče.
Velikost vplivnega območja ZN je 2471 m2.

94

Območje je v naravi ravna nepozidana površina, ki se na jugu in zahodu dviguje nad
stanovanjskimi objekti, na vzhodu nad vasjo Mlino in vodotokom Jezernico. Na severni strani
meji na dve vili in gostišče Mlino.
Dostopna cesta Cesta Gorenjskega odreda omejuje območje ZN z zahoda, z juga in z vzhoda.
Predvidena ureditev:
Zaradi celovitejše rešitve je s spremembami in dopolnitvami ZN v obravnavno območje ZN zajeta
tudi obstoječa stavba s pripadajočim zemljiščem, ki se zajeda v območje BL S – 24 Mlino in je
sicer razvrščena v morfološko enoto BL-S23/2 Mlino – desni breg. Tudi to območje je razvrščeno
v območja za stanovanja (S).

Obstoječa stavba v morfološki enoti BL-S23/2 Mlino – desni breg, ki se zajeda v območje BL S – 24
Mlino.
Zaradi funkcionalnejših rešitev prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske
infrastrukture, ki poteka v vplivnem območju ZN, se s spremembami ZN definira vplivno
območje.

JP 512050 – Cesta Gorenjskega odreda na Bledu – obstoječe asfaltirano vozišče.
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JP 512050 – Cesta Gorenjskega odreda na Bledu – obstoječe makadamsko vozišče.
S spremembami in dopolnitvami ZN je predvideno zmanjšanje gostote pozidave glede na
osnovni ZN. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija klasičnih blejskih vil.

Vila Epos na severni meji območja
Pogoji za lego objektov na zemljišču, tlorisne in višinske gabarite objektov ter njihovo
oblikovanje se s spremembami in dopolnitvami ZN spremenijo tako, da:
- spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vzpostavljajo pogoje za gradnjo v okviru
gradbene meje , faktorja zazidanosti (FZ), faktorja zelenih površin (FZP) in višine (V),
- z določitvijo vplivnega območja rešujemo celovitost prometne in infrastrukturne rešitve
vključno z zunanjimi ureditvami.
V grafični prilogi so spremembe in dopolnitve ZN prikazane primerjalno glede na veljavni ZN.
Priloge:
- Arhitekturno zazidalna situacija
- Rešitev prometnega omrežja
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8) Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč
a) kmetija Mulej, Selo pri Bledu

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih
zemljišč – kmetija Mulej, Selo pri Bledu.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št 57/12), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je
občinski svet na __. seji dne ________ sprejel
SKLEP
o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija Mulej, Selo pri Bledu
I.
Ta sklep dopolnjuje Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine
Bled (Uradni list RS, št. 95/2002) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10).
II.
Jože Mulej, Selo pri Bledu 42a, 4260 Bled, ki opravlja kmetijsko dejavnost na kmetijskem
gospodarstvu na naslovu Selo pri Bledu 42a, je zaprosil za širitev stavbnih zemljišč za potrebe
povečanja obsega kmetijske dejavnosti, za namen gradnje hleva za govedo.
III.
V Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled se razširi
območje stavbnega zemljišča v območju za kmetijstvo (K) tako, da se v območje stavbnih
zemljišč z razširitvijo dodatno vključi del zemljišča s parc. št. 276, k. o. Selo pri Bledu v velikosti
4.800 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti.
Površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša skupaj 4.800 m2 in je natančno razvidna
iz grafične priloge k temu sklepu.
IV.
Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo
in okolje, da v petnajstih dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju.
V.
Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se sklep objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin in na spletnih straneh občine ter prične veljati naslednji dan po objavi.
VI.
Na območju širitve stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja upoštevajo določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10), ki veljajo v območju
podrobnejše namenske rabe PK, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi
gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi
občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh občine.
Št. 3500-3/08
Bled, __. februar 2013
Janez Fajfar l. r.
Župan Občine Bled
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Obrazložitev:
29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B;
Ur. l. RS, št. 57/12) dopušča manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih
objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju
industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji:
- da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč,
namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti,
- da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena
in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim,
- da površina območja posamične širitve ne presega 5.000 m2 površin in
- da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč sprejme občinski svet na pobudo
zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz
prejšnjega odstavka.
Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za
kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost z zgornjimi pogoji in o morebitni
neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni
neskladnosti sklepa o širitvi, se šteje, da nanj nimata pripomb.
Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep
nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne
pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa
ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na spletnih straneh občine.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja upoštevajo prostorski ureditveni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s
katero je območje širitve funkcionalno povezano. Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena ZPNačrt-B, na ta način
ni možno ponovno širiti.
Občina Bled je prejela pobudo investitorja Mulej Jožeta, Selo pri Bledu 42a, 4260 Bled, za širitev
območja stavbnih zemljišč skladno z 29. členom ZPNačrt-B za namen gradnje hleva za rejo
govedi.
Občina Bled ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje zakon, in sicer:
- je predlagani poseg namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti,
- širitev območja stavbnih zemljišč na posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim,
- je predlagana širitev območja v velikosti 4.800 m2, kar je manj od 5.000 m2,
- širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
Občina pobudo investitorja prav tako vodi v postopku priprave občinskega prostorskega načrta.
Investitor predlaga sprejem tega sklepa predvsem zaradi pridobitve na času pri pripravi
projekta za gradbeno dovoljenje v primerjavi s postopkom OPN.
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Priloga:
- arhitekturna situacija predlagane gradnje.
Predlog širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 276 k.o. Selo pri Bledu v izmeri
4.800 m2

Pripravila:
Saša Repe, višja svetovalka za prostor
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8) Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč
b) kmetija Bernard, Koritno pri Bledu

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih
zemljišč – kmetija Bernard, Koritno pri Bledu.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št 57/12), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je
občinski svet na __. seji dne ________ sprejel

SKLEP
o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija Bernard, Koritno pri Bledu

I.
Ta sklep dopolnjuje Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine
Bled (Uradni list RS, št. 95/2002) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10).
II.
Ana Bernard, Koritno 31, 4260 Bled, ki opravlja kmetijsko dejavnost na kmetijskem
gospodarstvu na naslovu Koritno 31 na Bledu, je zaprosila za širitev stavbnih zemljišč za potrebe
povečanja obsega kmetijske dejavnosti, za namen gradnje hleva za govedo.
III.
V Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled se razširi
območje stavbnega zemljišča v območju za kmetijstvo (K) tako, da se v območje stavbnih
zemljišč z razširitvijo dodatno vključijo naslednja zemljišča:
- parcela št. 703/6, k.o. Ribno v velikosti 100 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 702/3, k.o. Ribno v velikosti 80 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 703/7, k.o. Ribno v velikosti 117 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 703/3, k.o. Ribno v velikosti 778 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 703/4, k.o. Ribno v velikosti 1859 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 703/5, k.o. Ribno v velikosti 1188 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 702/1, k.o. Ribno v velikosti 323 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti,
- parcela št. 702/2, k.o. Ribno v velikosti 355 m2 za potrebe kmetijske dejavnosti.
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša skupaj 4.800 m2 in je natančno
razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.
IV.
Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo
in okolje, da v petnajstih dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju.
V.
Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se sklep objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin in na spletnih straneh občine ter prične veljati naslednji dan po objavi.
VI.
Na območju širitve stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja upoštevajo določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10), ki veljajo v območju
podrobnejše namenske rabe PK, s katero je območje širitve funkcionalno povezano. Ker gre za
poseg na robu poselitvenega območja, se upošteva tudi določba 25. člena navedenega odloka, da
mora biti rob stavbnih zemljišč intenzivno ozelenjen, za kar je potrebno izdelati načrt krajinske
arhitekture.
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VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirana investitorka v dveh letih od njegove objave ne pridobi
gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi
občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh občine.
Št. 3500-3/08
Bled, __. februar 2013
Janez Fajfar l. r.
Župan Občine Bled

Obrazložitev:
29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B;
Ur. l. RS, št. 57/12) dopušča manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih
objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju
industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji:
- da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč,
namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti,
- da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena
in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim,
- da površina območja posamične širitve ne presega 5.000 m2 površin in
- da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč sprejme občinski svet na pobudo
zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz
prejšnjega odstavka.
Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za
kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost z zgornjimi pogoji in o morebitni
neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni
neskladnosti sklepa o širitvi, se šteje, da nanj nimata pripomb.
Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep
nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne
pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa
ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na spletnih straneh občine.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja upoštevajo prostorski ureditveni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s
katero je območje širitve funkcionalno povezano. Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena ZPNačrt-B, na ta način
ni možno ponovno širiti.
Občina Bled je prejela pobudo investitorke Ane Bernard, Koritno 31, 4260 Bled, za širitev
območja stavbnih zemljišč skladno z 29. členom ZPNačrt-B za namen gradnje hleva za rejo
govedi.

Občina Bled ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje zakon, in sicer:
- je predlagani poseg namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti,
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- širitev območja stavbnih zemljišč na posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim,
- je predlagana širitev območja v velikosti 4.800 m2, kar je manj od 5.000 m2,
- širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
Občina pobudo investitorke prav tako vodi v postopku priprave občinskega prostorskega načrta.
Ob tem želimo poudariti, da je z nosilci urejanja prostora in kmetijsko pospeševalno službo
usklajen predlog, ki pa je približno polovico manjši (meri približno 2500 m2) od konkretnega
predloga investitorke.
V kolikor občinski svet podpira širitev po predlogu investitorke v velikosti 4.800 m2, strokovna
služba predlaga, da se rob območja širitve po izgradnji hleva intenzivno ozeleni. Iz predloga
investitorke namreč izhaja, da gre za gradnjo hleva izjemnih dimenzij (tlorisna velikost 51,5 x
28,5 m), kar bo nedvomno imelo vpliv na krajinsko sliko prostora, saj gre za gradnjo v odprtem,
ravninskem prostoru. Predlagana ozelenitev bi bila vsaj delni omilitveni ukrep posega v prostor.
Priloga:
- arhitekturna situacija predlagane gradnje.
Predlog območja širitve stavbnih zemljišč na parc. št. 703/6, 702/3, 703/7, 703/3, 703/4,
703/5, 702/1, 702/2, k.o. Ribno v skupni izmeri 4.800 m2

Pripravila:
Saša Repe, višja svetovalka za prostor
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9) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2013 – rebalans I

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans
I z obveznimi prilogami.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: vodja odd. za javne finance Nataša Hribar in direktor
občinske uprave Matjaž Berčon.
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GRADIVO BO POSREDOVANO NAKNADNO.
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
a) Prodaja zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 471/6
k. o. Zasip v izmeri 25 m2 po ceni 30,00€ / m2, v skladu s sprejetim
Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Bled za leto 2013.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja ozek pas zemljišča (brežino) ob objektu Rebr 11, na
katerem je zgrajeno zunanje betonsko stopnišče in preko katerega sega napušč objekta. Parcela
sama nima tržne vrednosti, ampak svojo vrednost pridobi le v povezavi s sosednjo parcelo.
Predlagana cena zemljišča za prodajo je 30,00 €/m2 (skupaj 750,00€) v skladu z uradno
cenitvijo, ki je bila izdelana 13. 1. 2013.

471/6
471/6
ZASIP

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
b) Odkup dela Koroške ceste (odsek I)

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč parc. št.
201/2, 201/5 k. o. Rečica v izmeri pribl. 750 m2, po ceni 20,00 €/m2,
v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled
za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Del zemljišč parc. št. 201/2, 201/5 k. o. Rečica v skupni izmeri pribl. 750 m2 (natančna izmera bo
znana po parcelaciji zemljišč) predstavlja kategorizirano javno pot JP 512251 Koroška cesta I, ki
vodi mimo objektov Koroška 6, 6a, 6b, do objekta Koroška 8 (KGZ Lesce).
V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih
cestah.
Cena zemljišča za odkup je 20,00 €/m2 (okvirno 15.000 €). Določena je na podlagi primerljivih
cenitev in sporazumnega dogovora z lastniki.

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
c) Odkup dela Partizanske ceste in dela Prečne ulice

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/30,
526/33, 526/35 k. o. Bled v skupni izmeri 389 m2, po ceni 20,00
€/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Zemljišča parc. št. 515/30, 526/33, 526/35 k. o. Bled v skupni izmeri 389 m2 v lasti osmih
solastnikov predstavljajo del kategorizirane javne poti JP 512421 Prečna ulica in del lokalne
ceste LC 150061 Breg-Piškovca-Bled. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti
lastništvo na kategoriziranih javnih cestah.
Cena zemljišča za odkup je 20,00 €/m2 (skupaj 7.780 €). Določena je na podlagi primerljivih
cenitev in sporazumnega dogovora z lastniki.
Pridobitev navedenih zemljišč je uvrščena v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2012 in 2013.

BLED

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
č) Odkup dela ceste Dindol - Ribno

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 369/4
k. o. Ribno v izmeri 76 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim
Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Bled za leto 2012 in 2013.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled
za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Zemljišče parc. št. 369/4 k. o. Ribno izmeri 76 m2 predstavlja del kategorizirane javne poti JP
513551 Dindol - Ribno. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na
kategoriziranih javnih cestah.
Cena zemljišča za odkup je 20,00 €/m2 (skupaj 1.520 €). Določena je na podlagi primerljivih
cenitev in sporazumnega dogovora z lastniki.

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
d) Odkup deleža »Mrakove domačije«

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 63% lastniškega deleža
zemljišč parc. št. 257 in 258 k. o. Rečica za ceno 87.000,00 €.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled
za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Stavbni zemljišči parc. št. 257 in 258 k. o. Rečica v skupni izmeri 1.511 m2 v naravi predstavljata
objekt »Mrakove domačije« in gospodarsko poslopje z okolico - Odlok o razglasitvi Mrakove
domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 111/08).
Občina Bled ima trenutno 37% lastniški delež, ki ga je odkupila za ceno pribl. 52.000,00€. Cena
celotne nepremičnine, po kateri Občina Bled trenutno kupuje deleže, znaša 139.000,00€ (1/2
vrednost GURS-ove ocene vrednosti). Po izvedenih odkupih se tudi večina od preostalih
solastnikov (20 od 24-ih), ki imajo precej velike deleže na nepremičnini, trenutno že strinja s
prodajo, s preostalimi štirimi pa bo Občina Bled ponovno poskušala doseči dogovor. Občina Bled
bi s sprejetjem predlaganih sklepov lahko postala 100% lastnica nepremičnine.
V nadaljevanju bo občina s pogodbo o upravljanju skupaj s Sodarjevo domačijo v Bodeščah
zaupala Zavodu za kulturo Bled.

257/0

REČICA

258/0

257/0

257/0

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
e) Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč v skladu s
sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2012 in 2013:
- parc. št. 283/2 (del), 279/1 (del), 279/4 k. o. Bled v skupni izmeri
577 m2,
- parc. št. 141/1, 137, 141/2 (vse del) k. o. Bled v skupni izmeri 1.497
m2,
- parc. št. 131 k. o. Bled v izmeri 426 m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič

121

Obrazložitev:
Občina Bled je še s preostalimi tremi lastniki dosegla dogovor o odkupu zemljišč, ki tangirajo
projekt rekonstrukcije Seliške ceste, za ceno 15,00 €/m2, kolikor znašajo primerljive cenitve, s
katerimi občina razpolaga (kmetijska zemljišča v cestnem koridorju). Skupna vrednost je tako
37.500 €.
Če bi pri postopku prenosa lastninske pravice prišlo do težav z izbrisom obremenitev na
zemljišču A, bo Občina Bled izkoristila možnost izbrisa po razlastitvenem postopku, za katerega
je bil sklep sprejet že na 11. redni seji OS dne 13. 11. 2012.
Pridobitev navedenih zemljišč je uvrščena v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2012 in 2013.
A - parc. št. 283/2(del), 279/1(del), 279/4 k. o. Bled v skupni izmeri 577 m2,
B - parc. št. 141/1, 137, 141/2 (vse del) k. o. Bled v skupni izmeri 1.497 m2,
C - parc. št. 131 k. o. Bled v izmeri 426 m2.

A

B

C

Pripravila:
Barbara Jančič
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10) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
f) Odkup Razgledne ceste

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 22,00
€/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013:
- parc. št. 463/182, 463/183 k. o. Rečica v skupni izmeri 130 m2,
- parc. št. 463/136 k. o. Rečica v izmeri 108 m2,
- parc. št. 463/224 k. o. Rečica v izmeri 140 m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev:
Zemljišči parc. št. 463/182, 463/183, 463/136, 463/224 k.o. Rečica v skupni izmeri 378 m2
predstavljajo kategorizirano javno pot JP 512462 Razgledna cesta II, ki vodi mimo objektov
Razgledna cesta 32a, 34 in 34a.
V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih
cestah.
Cena zemljišča za odkup je 22,00 €/m2 (skupaj 8.316 €). Določena je na podlagi primerljivih
cenitev in sporazumnega dogovora z lastniki.
Pridobitev navedenih zemljišč je uvrščena v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2012 in 2013.

A

B

C

Pripravila:
Barbara Jančič
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11) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri upravljanju
Športno-rekreacijskega centra Straža.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16.
člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na __.
redni seji, dne __. __. ____, sprejel
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža
1. člen
(ugotovitev javnega interesa)
Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da obstaja javni interes za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva (v nadaljevanju: JZP) pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža (v
nadaljevanju: ŠRC).
Javni interes je skladen tudi z uresničevanjem Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in
dalje), kjer je javni interes opredeljen s tem, da lokalna skupnost gradi in vzdržuje lokalno
pomembne športne objekte.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je JZP.
2. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja,
postopek izbire zasebnega partnerja, način financiranja izvedbe projekta in druge sestavine
razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu
v skladu z 41. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
Javni partner v projektu je Občina Bled. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na
javnem razpisu po postopku konkurenčnega dialoga kot izvajalec javnozasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
JZP se nanaša na zemljišča, objekte in njim pripadajoče naprave ter opremo ŠRC, skladno z
Odlokom o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije z dne 21.
12. 2011.
V primeru gradnje novih objektov ali druge infrastrukture bo brezplačno podeljena ustrezna
stvarna ali druga pravica, zasebni partner pa po prenehanju koncesijskega obdobja nima pravice
do nadomestila za povečano vrednost nepremičnine.
Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta.
4. člen
(namen javno-zasebnega partnerstva)
Namen JZP je učinkovito upravljanje in posodobitev javne infrastrukture.
5. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
JZP se izvede v obliki koncesijskega partnerstva s podelitvijo koncesije upravljanja izbranemu
zasebnemu partnerju. Koncesijsko obdobje zajema čas upravljanja s predmetom.
Po preteku koncesijskega obdobja zasebni partner preda v last in posest javnemu partnerju vsa
zemljišča, objekte in njim pripadajoče naprave ter opremo ŠRC.
6. člen
(faze postopka)
Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu, po postopku konkurenčnega dialoga in bo potekal po naslednjih fazah:
- imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta JZP,
- priprava razpisne dokumentacije, objava javnega razpisa in izvedba konkurenčnega dialoga,

126

-

vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim
osebam,
izvedba odpiranja vlog za izbor izvajalca JZP,
pregled in vrednotenje vlog za izbor izvajalca JZP,
poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju vlog,
izdaja odločitve o izbiri izvajalca JZP,
sklenitev pogodbe o JZP (koncesijska pogodba).

7. člen
(obveznosti javnega in zasebnega partnerja)
Obveznosti javnega partnerja so:
- izbrati zasebnega partnerja,
- podelitev ustrezne stvarne ali druge pravice zasebnemu partnerju na zemljiščih, predvidenih
za gradnjo oz. obnovo,
- administrativno podpirati aktivnosti koncesionarja,
- po preteku koncesijskega obdobja v last prevzeti objekt,
- omogočiti zasebnemu partnerju upravljanje z objektom skozi celotno koncesijsko obdobje
na način in pod pogoji dogovorjenimi s koncesijsko pogodbo. Opredelitev koncesijskega
obdobja bo predmet konkurenčnega dialoga.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
- prevzem zaposlenih na zasedenih sistemiziranih delovnih mestih pri trenutnem upravljavcu
Infrastruktura Bled d.o.o. na dan 31. 12. 2012 skladno z delovnopravno zakonodajo,
- zagotavljanje celoletnega (letnega in zimskega) obratovanja,
- samostojna priprava in urejanje dokumentacije, urejanje odnosov z lastniki zemljišč,
pridobivanje potrebnih dovoljenj ipd.,
- financirati gradnjo oz. obnovo predmeta,
- vzdrževati vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje,
- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
koncesijsko pogodbo ter kvalitetno opravljanje koncesije, v skladu s predpisi in v javnem
interesu;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
- izvajanjem koncesije;
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte,
- naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju koncesije;
- vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega
- obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesije;
- vodenje evidenc v zvezi z izvajanjem koncesije;
- ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig;
- poročati javnemu partnerju o izvajanju koncesije.
8. člen
(strokovna komisija)
Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta sestavljajo predsednik in najmanj
dva člana.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in člani komisije morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet JZP, da
lahko zagotovijo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz 2. odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe
postopka izbire zasebnega partnerja morajo biti prisotni predsednik in najmanj en član komisije.
Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so:
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-

priprava in potrditev razpisne dokumentacije,
objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga,
omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije
zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes,
- izvedba odpiranja vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- pregled in vrednotenje vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju vlog,
- ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in
svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko
uporablja zunanje strokovnjake.
9. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javnozasebnega partnerstva in podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku sklenitve in
izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja javni partner. Javni partner lahko za
posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo mestne
uprave ali drugo institucijo.
11. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja javnega partnerja prenesti koncesije na tretjo osebo.
Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesije prenese na podizvajalce le ob
predhodnem pisnem soglasju javnega partnerja.
12. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijska pogodba praviloma preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska
pogodba sklenjena.
Drugi načini prenehanja koncesijskega obdobja, predvsem morebitni načini predhodnega
prenehanja, se opredelijo s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(odkup koncesije)
Javni partner si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo s
koncesijsko pogodbo.
14.člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep stopi v veljavo, naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Razlogi za sprejem sklepa:
Občina Bled je prejela vlogo promotorja, pobudnika za vzpostavitev javno-zasebnega
partnerstva. Javni partner je dolžan takšno vlogo obravnavati in odločiti o njej najkasneje v štirih
mesecih.
V kolikor javni partner oceni, da je možno in smiselno izvajati neko dejavnost (ki se sicer že
izvaja) v obliki JZP, potem sledi naslednji poenostavljen postopek:
- sprejem sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP,
- javni razpis, kjer ima promotor enake pravice kot ostali kandidati,
- izbor najprimernejšega ponudnika.
Ocena stanja:
Občina Bled je že večkrat na različnih ravneh obravnavala možnosti za upravljanje javne
turistične infrastrukture, pri čemer se je oblikovalo večinsko mnenje, da se poskuša pritegniti
zasebne vlagatelje in upravljavce teh objektov. Poleti 2012 je bil izveden tudi poizvedovalni
razpis, ki pa ni prinesel konkretnih rezultatov. Tokrat pa se občina odziva na vlogo promotorja,
ki jo je pripravil na lastno pobudo.
Glede na visoke obratovalne stroške trenutnega izvajalca, javnega podjetja, in glede na potrebna
sredstva tako za redno investicijsko vzdrževanje kot za nove investicije, ki bi lahko omogočile
razvoj novih produktov, menimo, da je tovrstna pobuda primerna.
Prav tako v vsem tem času glede na nezanesljive vremenske pogoje zlasti v zimskem času nismo
uspeli razviti ustreznih programov, kar je velika škoda za dogajanje v kraju kot tudi za turistično
ponudbo.
Cilji in načela:
-

pritegniti zasebna vlaganja
uvesti učinkovitejše in bolj prilagodljivo upravljanje
popestriti ponudbo spremljevalnih programov v kraju tako na področju turizma kot športa
zagotoviti celoletno (poletno in zimsko) obratovanje
razbremeniti občinski proračun

Ocena finančnih in drugih posledic:
Poslovanje ŠRC Straža v preteklih petih letih po podatkih JP Infrastruktura Bled, d. o. o.:
STRAŽA SKUPAJ
LETO
SM 1500/1900
2008
2009
2010
2011
2012
PRIHODKI
306.980
331.766
375.510
364.538
271.904
ODHODKI
322.850
331.766
351.111
365.302
270.045
REZULTAT
-15.870
0
24.399
-764
1.859
Poleg obratovalnih stroškov mora občina kot lastnica nositi tudi vse stroške investicijskega
vzdrževanja in morebitnih novih investicij. Samo predračun za dobavo prižemk pri proizvajalcu
sedežnice pred letošnjo poletno sezono znaša preko 33.000 EUR.
Promotor, ki je podal vlogo o zainteresiranosti, je ponudil vlaganja v višini do 300.000 EUR.
Vsota sicer v tem trenutku še ni zavezujoča, je pa okvirna podlaga za določitev pogojev v javnem
razpisu.

Pripravila:
višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen
direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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12) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
po Blejskem jezeru – 3

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, na podlagi 73. člena poslovnika predlagam
skrajšan postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru – 3 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru
– 3.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02)
in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na
__. redni seji, dne __. __. ____, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem
jezeru – 3

1. člen
Dopolni se 1. odstavek 4. člena tako, da se po novem glasi:
»(1) V plovbnem območju je dovoljena plovba čolnov, in sicer:
- pleten,
- lesenih čolnov na vesla dolgih do 6 m in širokih do 1,5 m, tipa preklopne gradnje;
- športnih veslaških čolnov,
- lesenih kanujev in kajakov;
- splavov,
- čolnov na električni pogon.«
2. člen
V 6. členu se doda nov, 9. odstavek, ki se glasi:
»(9) Pristanišče za splav je v Grajskem kopališču.«
Obstoječi 9. in 10. odstavek se preštevilčita.
3. člen
Spremenita se 3. in 4. odstavek 14. člena tako, da se po novem glasita:
»(3) Zaradi ohranjanja tradicije na Blejskem jezeru je dovoljeno oddajati izključno lesene čolne
na vesla z jasno vidno strukturo lesa in izvajati javni prevoz s pletno, elektro hidrobusom ali
splavom. Javni prevoz se na Blejskem jezeru izvaja z največ 23 pletnami, tremi elektro hidrobusi
in enim splavom. Plovila morajo biti zaščitena s sredstvi na bazi organskih topil.
(4) Plovila, s katerimi se izvaja javni prevoz oseb in stvari ter plovila, ki se oddajajo, razen
splava, morajo biti na vidnem mestu označena z identifikacijsko tablico, ki vsebuje: 1.) ime
tablice: IZDELEK DOMAČE OBRTI – ORIGINAL CRAFT, 2.) tip čolna: preklopna gradnja; 3.) ime
proizvajalca čolna, 4.) državo porekla, 5.) unikatno serijsko številko, 6.) leto proizvodnje in 7.)
modelno leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

__________________
__________________

Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Razlogi za sprejem odloka:
Glavna sprememba odloka se nanaša na pobudo dveh blejskih veslačev, Janija Klemenčiča in
Mihe Piriha, ki je bila posredovana tudi preko pobud in vprašanj občinskih svetnikov s strani
svetnice Davorine Pirc oz. Odbora za gospodarstvo in turizem na 9. redni seji, 19. 6. 2012. V
pobudi predlagata, da se omogoči plovba splavu, na katerem bi bilo možno izvajati gostinske
storitve, hkrati pa bi predstavljal izjemno bogato in uspešno blejsko veslaško zgodovino.
Pobuda je naletela na izjemen odziv različnih javnosti, zato sta jo predlagatelja predstavila tudi
nosilcem urejanja prostora: Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Zavodu za varstvo
narave, OE Kranj, in ARSO, Odd. območja Zgornje Save. Tudi oni so pobudo pozitivno ocenili, pri
čemer sta slednji dve ustanovi podali pisni mnenji z usmeritvami s svojega področja, ki jih je
potrebno upoštevati.
Druge spremembe so posledično redakcijske narave, ki so potrebne zaradi celovitosti določil
glede splava.
Pri spremembah je predlagatelj upošteval še naslednje popravke:
- pri navajanju izvedbe plovil se izpostavi les kot gradivo, saj je bilo v zadnjem času precej
pojavov plovil iz umetnih mas,
- med dopustnimi plovili se črta jadrnice (oz. katamarane), ki se prav tako vse bolj pogosto
pojavljajo na jezeru.
Ocena stanja:
Blejsko jezero predstavlja glavni turistični in promocijski potencial Bleda. Poleg vseh varstvenih
režimov, ki se izvajajo na vodnem telesu in priobalnem pasu, je zagotovo potrebno skrbeti tudi
za razvoj novih vsebin. Zagotavljanje plovbe splava, ki bo omogočal vrhunska kulinarična in
gastronomska doživetja ter edinstveno promocijo, sodi tako med prispevek lokalne skupnosti k
krepitvi turistično-gospodarskega potenciala. Do sedaj tovrstne pobude niso zaživele, ostala
ponudba oz. gospodarsko izkoriščanje jezera pa je tradicionalno vožnja s pletnami, izposoja
čolnov na vesla, kopanje in sprehodi ob jezeru ter ribolov.
Občinska uprava, prav tako pa tudi pristojne ustanove, kar izhaja iz priloženih mnenj,
ocenjujemo, da je pobudo možno uresničiti, prav tako pa tudi ocenjujemo, da tovrstna dejavnost
ob upoštevanju predpisanih režimov ne more vplivati stanje vodnega telesa ali priobalnega
pasu.
Cilji in načela odloka:
- popestriti ponudbo Bleda
- slediti gospodarski pobudi
- nadzirati dejavnosti, ki se izvajajo na Blejskem jezeru
- izvajati varstvene režime
- spremljati kakovost vode
Ocena finančnih in drugih posledic:
Neposrednih finančnih učinkov niti obremenitev z uveljavitvijo teh sprememb za občinski
proračun ne bo. Posredni pa so zagotovo v dodatni promociji in prepoznavnosti Bleda, večjem
številu obiskovalcev in s tem povezanimi posrednimi prihodki.
Čistopis in popravki besedila členov, ki se spreminjajo:
4. člen
(dovoljene vrste plovil in pogon)
(1) V plovnem območju je dovoljena plovba čolnov in sicer:
- pleten,
- čolnov na vesla dolgih do 6 m in širokih do 1,5 m, leseni čolni morajo biti tipa preklopne
gradnje;
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-

lesenih čolnov na vesla dolgih do 6 m in širokih do 1,5 m, tipa preklopne gradnje;
športnih veslaških čolnov,
kanujev, kajakov, jadrnic;
lesenih kanujev in kajakov;
splavov,
čolnov na električni pogon.
6. člen
(pristanišča in vstopno izstopna mesta)
(1) Pristanišča za pletne, ki so namenjene za javni prevoz oseb, so na lokacijah: Mlino, pod
Kazino, v Zdraviliškem parku, v Mali Zaki in v Veliki Zaki.
(2) Vstopno izstopna mesta za pletne so na: Blejskem otoku (na južni in severni obali otoka), pri
Vili Bled in pri hotelu Toplice.
(3) Pristanišča za čolne na vesla iz pokritih čolnarn so na lokacijah: Grajsko kopališče, pri hotelu
Toplice, pri Vili Lastovka (Cesta svobode 14), pri Vili Bled, v Veliki Zaki (pri Vili Solnčnica), pri
Vili Zlatorog (Veslaška promenada št. 3), pri Vili Rog (Veslaška promenada št. 2).
(4) Pristanišča za lesene čolne na vesla so na lokacijah: Veslaška promenada 8 (Ribiška družina)
in na Mlinem nasproti restavracije Pletna.
(5) Čoln na električni pogon, ki se uporablja za oskrbo Blejskega otoka ima pristanišče na
zahodni obali Blejskega otoka.
(6) Pristanišče za čolne na električni pogon, ki so namenjeni za javni prevoz, je na lokaciji pod
Kazino. Vstopno izstopni mesti za čolne na električni pogon za elektro hidrobus za javni prevoz,
sta na Blejskem otoku na južni in severni obali otoka
(7) Vstopno izstopni mesti za plovila navedena v 3., 4., in 5. odstavku tega člena, sta na Blejskem
otoku (na severni in zahodni obali otoka).
(8) Vstopno izstopno mesto za športno veslaške čolne je v Mali Zaki.
(9) Pristanišče za splav je v Grajskem kopališču.
(10) Prikaz pristanišč in vstopno izstopnih mest je razviden iz priloge tega odloka.
(11) Število privezov v posameznem pristanišču, čolnarni, vstopno izstopnem mestu je določeno
s prostorskim aktom občine. Morebitne nove lokacije pristanišč, čolnarn in vstopno izstopnih
mest se določijo s prostorskimi aktom občine.
14. člen
(pogoji izvajanja javnega prevoza in oddaje plovil)
(3) Zaradi ohranjanja tradicije na Blejskem jezeru je dovoljeno oddajati izključno lesene čolne na
vesla z jasno vidno strukturo lesa ter izvajati javni prevoz s pletno ter elektro hidrobusom s
pletno, elektro hidrobusom ali splavom. Javni prevoz se na Blejskem jezeru izvaja z največ 23
pletnami in 3 elektro hidrobusi z največ 23 pletnami, tremi elektro hidrobusi in enim
splavom. Plovila morajo biti zaščitena s sredstvi na bazi organskih topil.
(4) Plovila, s katerimi se izvaja javni prevoz oseb in stvari ter plovila, ki se oddajajo, razen
splava, morajo biti na vidnem mestu označena z identifikacijsko tablico, ki vsebuje: 1.) ime
tablice: ORIGINAL HISTORICAL CRAFT IZDELEK DOMAČE OBRTI – ORIGINAL CRAFT, 2.) tip
čolna: preklopna gradnja; 3.) ime proizvajalca čolna, 4.) državo porekla, 5.) unikatno serijsko
številko, 6.) leto proizvodnje in 7.) modelno leto.

Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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13) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
–1

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, na podlagi 73. člena poslovnika predlagam
skrajšan postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: ravnateljica Vrtca Bled Andreja Novšak
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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
67/09, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na ______ seji, dne _________, sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V
VRTEC
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (uradni list RS, št. 21/11) se v 3. odstavku 2. člena na
koncu pred piko doda besedna zveza »s skeniranim podpisom«.
2. člen
V 1. odstavku 3. člena se beseda »najkasneje« nadomesti z besedo »predvidoma«.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
3. člen
Spremeni se 2. odstavek 8. člena, tako da se glasi:
(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so v vrtec prispele v času rednega
javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
4. člen
3. točka v tabeli se spremeni tako, da se glasi:
Kriterij
Št. točk
3.
Otrok, katerega oba starša sta zaposlena oz. sta redna študenta (priloga
dokazilo)
10
5. člen
V 11. členu Pravilnika se dodata novi 4. in 5. odstavek:
»(4)Prednost pri sprejemu v razvojni oddelek vrtca imajo v primeru polne zasedenosti tega
oddelka tisti otroci s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz občin, ki imajo z občino ustanoviteljico
sklenjen dogovor o sofinanciranju prostih mest v razvojnem oddelku.
(5) Otroci s posebnimi potrebami iz drugih občin, ki so sprejeti v razvojni oddelek v Vrtec Bled,
so sprejeti za obdobje enega šolskega leta. Za vsako naslednje šolsko leto, jih je potrebno v času
rednega vpisa ponovno vpisati.«
Dosedanji 4., 5., 6. in 7. odstavek postanejo novi 6., 7., 8. in 9. odstavek.
6. člen
Ta predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o vpisu otrok v vrtec začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 602-8/2012
Datum: ____________
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Obrazložitev:
K 1. členu:
Starši oddajajo vloge za vpis po elektronski pošti, vendar večinoma te vloge niso podpisane, zato
je bilo potrebno dodati besedno zvezo » s skeniranim podpisom«.
K 2. členu:
Beseda »najkasneje« se nadomešča z besedo »predvidoma«, ker to dopušča časovno širšo
možnost glede objave razpisa javnega vpisa v vrtec in izpeljave celotnega postopka.
K 3. členu:
Sedaj je zapisano, da mora komisija obravnavati vse vloge, ki so v vrtec prispele do 31. 3., kar ni
smiselno, če je vpis že v začetku marca. Po novem se bodo vloge sprejemale v času rednega
javnega vpisa.
K 4. členu:
Starši si napačno razlagajo kriterij: otrok, katerega starši so zaposleni (predvidevajo, da mora
biti vsaj eden od staršev zaposlen), zato v kriteriju poudarimo zaposlitev obeh staršev. Prav tako
to velja za starša, ki sta oba redna študenta in zaradi tega nimata dopoldanskega varstva.
K 5. členu:
Prednost pri vpisu v razvojni oddelek imajo v primeru polne zasedenosti tega oddelka otroci iz
tistih občin, ki so sofinancerke za prosta mesta do normativa v oddelku.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih v 10. členu določa, da je v
primeru, ko je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje
posamezne vrste oddelka, lokalna skupnost dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene
programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v
oddelku in najvišjim normativnim številom. Občine morajo kriti ceno programa za nezasedena
mesta v razvojnem oddelku, kar pomeni kritje stroškov do normativa v oddelku.

Razlogi za sprejem pravilnika:
Lažja in hitrejša izpeljava postopka vpisa otrok v vrtec ter jasnejša navodila za starše pri
oddajanju vloge za vpis. Časovna omejitev oddajanja vlog za vpis v vrtec; po sedaj veljavnem
Pravilniku se je to razpotegnilo skoraj na 1 mesec.
Vse večji je pojav, ko sta oba starša še redna študenta in do sedaj nista imela dodatnih točk, po
novem pa bi točke na podlagi potrdil o študiju dobila.
Pri vpisu v razvojni oddelek se določi osnova za dogovor med občinami sofinancerkami.

Ocena finančnih posledic:
Finančnih posledic zaradi spremembe pravilnika ni, gre predvsem za postopkovne spremembe
pri izvedbi vpisa.
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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
67/09, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na ______ seji, dne _________, sprejel
PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
(1) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo
vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh
vrtca.
(3) Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši neposredno na sedežu vrtca, po pošti ali po
elektronski pošti s skeniranim podpisom.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, najkasneje predvidoma v mesecu
marcu za naslednje šolsko leto.
(2) Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in oglasnih deskah vrtca.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega
pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za
sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
(3) Vse vloge se obravnavajo na sedežu vrtca.
(4) Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše skladno z določili Zakona o
vrtcih.
5. člen
(1) Komisija je sestavljena iz:
- predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
- predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
- predstavnika občine, ki ga imenuje župan.
(2) Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
(3) Komisijo imenuje župan v imenu občine na predlog Sveta vrtca. Člani komisije so imenovani
za štiri leta največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost
otroka v vrtec.
6. člen
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi
prednostni vrstni red otrok.
7. člen
Komisija sprejme prednostni vrstni red, upoštevaje kriterije iz 10. člena tega pravilnika, z večino
glasov vseh članov.
8. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko
leto.
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(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega
leta v vrtec prispele v času rednega javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
(3) Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje
oddelkov.
9. člen
(1) 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;
− seznam otrok po imenu in s šifro 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.
(2) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
Komisija odloča o tem, kateri otroci imajo prednost pri vstopu v vrtec, na podlagi in v skladu s
podatki iz vlog ter na podlagi naslednjih kriterijev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kriterij
Št. točk
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju
občine Bled
30
Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
20
Otrok, katerega starši so zaposleni oba starša sta zaposlena oz. sta redna
študenta (priloga dokazilo)
10
Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in v vrtec ni bil
sprejet
10
Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti
10
V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra
7
Sprejem dvojčkov ali trojčkov
7
Družina ima več vzdrževanih otrok (za vsakega otroka):
8A
4 otroci ali več
6
8B
3 otroci
5
8C
2 otroka
4

11. člen
(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v
vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi
potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
(3) Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana
kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(4)Prednost pri sprejemu v razvojni oddelek vrtca imajo tisti otroci s posebnimi potrebami, ki
prihajajo iz občin, ki imajo z občino ustanoviteljico sklenjen dogovor o sofinanciranju prostih mest
v razvojnem oddelku.
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(5) Otroci s posebnimi potrebami iz drugih občin, ki so sprejeti v razvojni oddelek v Vrtec Bled, so
sprejeti za obdobje enega šolskega leta. Za vsako naslednje šolsko leto, jih je potrebno v času
rednega vpisa ponovno vpisati.
(6) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in
enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni
seznam.
(7) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam
sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(8) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem
otroka v vrtec v osmih dneh po seji komisije z navadno poštno pošiljko.
(9) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju
otroka.
12. člen
Vrtec 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
(1) Vrtec po obravnavi vseh ugovorov staršev v zvezi z obvestilom o prednostnem vrstnem redu
pozove starše k sklenitvi pogodbe.
(2) Poziv se pošlje z navadno poštno pošiljko in mora vsebovati vzorec pogodbe v zadostnem
številu izvodov.
(3) Šteje se, da starši podpišejo pogodbo, če v danem 15-dnevnem roku vrnejo podpisan izvod
pogodbe. Šteje se, da je bila pogodba pravočasno podpisana, če je bila odposlana zadnji dan pred
iztekom roka s priporočeno pošiljko.
(4) V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec,
če v 15-ih dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem, posledično se otroka izbriše
iz prednostnega vrstnega reda.
(5) Šteje se, da je pošiljka vročena prejemniku osmi dan od odpreme pošiljke na pošto.
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.
15. člen
(1) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z
navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na
pošto.
(2) 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.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 40/2008, dne 23.4.2008.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: ____________
Datum: ____________

Župan Občine Bled: Janez Fajfar
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14) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07UPB1, 56/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08,
76/08, 100/08) in 16. člena Statuta občine Bled (Ur. l. RS št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski
svet Občine Bled na ___ redni seji, dne ____ sprejel

Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, izvajalci, postopek pridobitve finančnih sredstev in merila
za vrednotenje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.
2. člen
Občina v okviru letnega programa kulture določa tiste vsebine (programe), ki so v javnem
interesu in so opredeljene v tem pravilniku.
Z letnim programom financiranja na področju kulture občina opredeli obseg finančnih sredstev
in vsebine sofinanciranja.
Letni načrt financiranja na področju kulture pripravi občinska uprava oziroma strokovna
komisija, ki jo imenuje župan, sprejme pa ga občinski svet s sprejetjem proračuna.
3. člen
Sredstva se v proračunu zagotavljajo za naslednje namene:
- izvajanje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev,
- izdajo tiskanih gradiv,
- za nakup in vzdrževanje opreme za ljubiteljska kulturna društva.
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot in kulturne dediščine na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne,
muzejske, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, arheološke, muzejske, etnološke,
rodoslovne ter drugih vsebin s področja kulture.
Predmet sofinanciranja tega pravilnika niso:
- investicije v infrastrukturo na področju kulture,
- prireditve,
- programi, ki se v celoti financirajo iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Izpostava
Radovljica ali iz drugih virov,
- programi, ki se sofinancirajo iz druge postavke občinskega proračuna.
4. člen
Splošni pogoji za prijavo na razpis so:
– da izvajalci delujejo najmanj eno leto na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (so
najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo),
– da imajo sedež v občini in delujejo na področju ljubiteljske kulture na območju Občine
Bled,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanega programa,
– da bodo programe, s katerimi kandidirajo na razpisu, večinoma izvajali na območju
občine,
– so člani Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju ZKD) občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica
in redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah javnega sklada za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), če je s strani JSKD za njihovo dejavnost razpisana
vsebina,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– najmanj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti in sodelujejo na občinskih prireditvah,
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–

programe, ki se vrednotijo po tem pravilniku, morajo izvajati člani društva, ki se prijavi na
razpis.

POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
5. člen
Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje programov iz 3. člena tega pravilnika
izvajalci pridobijo na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Razpis se objavi na spletni strani občine oziroma na krajevno običajen način, po možnosti tudi v
glasilu občine. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa objavljena na spletni strani
občine in v pisni obliki dosegljiva na sedežu občine najmanj 20 dni. Izvajalci morajo posredovati
vse izpolnjene obrazce s prilogami (poročilo o delu, program dela, seznam udeležencev, druga
dokazila …), ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Razpis se lahko izvede v celoti ali v več delih. Dokazila o izpolnjevanju določenih pogojev, ki jih
prijavitelj priloži k prijavi na prvi poziv, štejejo kot veljavna tudi v primeru ponovitve in jih ni
potrebno ponovno prilagati.
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi tričlanska komisija za vodenje postopka, ki jo s
sklepom imenuje župan.
Komisija za vodenje postopka opravlja naslednje naloge:
– priprava javnega razpisa,
– ugotavljanje pravočasnosti vlog, ki so prispele na javni razpis,
– odpiranje vlog in ugotavljanje formalnih pogojev,
– vrednotenje in priprava predloga točkovanja programov (vsebin), skladno s sprejetimi
merili in normativi,
– izračun vrednosti točke pri posameznih programih (vsebinah) in vrednotenje ter priprava
predloga sofinanciranja programov (vsebin), skladno s sprejetimi merili in normativi.
Komisija mora v času celotnega postopka sproti voditi zapisnik.
Upravičencem do proračunskih sredstev občinska uprava izda sklepe o višini pripadajočih
sredstev za določene programe (vsebine). Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dopustna
pritožba na župana občine.
7. člen
Po preteku roka za pritožbe se z izvajalci programov oziroma vsebin sklenejo pogodbe o
sofinanciranju izvedbe letnih programov (vsebin) ljubiteljske kulture v občini (v nadaljevanju:
pogodba). Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občini v roku 8 dni od izdaje pisnega
poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih
vsebin na področju ljubiteljske kulture v občini.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina, obseg in čas realizacije programov (vsebin),
– višina dodeljenih sredstev in način izplačila sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– roki in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov (vsebin) in o namenski
porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IZPLAČILA, POROČILA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI
8. člen
Izvajalci ljubiteljskih kulturnih programov, ki pridobijo sredstva za redno dejavnost morajo
občinski upravi najkasneje do 31. januarja predložiti vsebinsko in finančno poročilo, ki vsebuje
računovodske izkaze s pojasnili, o delu izvajalca za preteklo leto.
Vsebinsko poročilo izvajalci ljubiteljskih kulturnih programov dokazujejo z dokumenti kot so:
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- pomembnejši odzivi medijev,
- publikacije,
- drugi nosilci besede, slike ali zvoka,
- kopije objav v strokovni literaturi,
- priporočila, priznanja,
- drugo.
Izbrani izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe
oziroma vsebine v skladu s pogodbo. Nadzor se lahko s strani pristojnega organa občine v času
celotnega proračunskega obdobja izvaja tudi na mestu, kjer se program oziroma vsebina izvaja.
V kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogi na razpis ali v zahtevkih in poročilih o
izvedbi programa neresnični, mora izvajalec vrniti prejeta sredstva za ta program oziroma
vsebino, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNSOTI V OBČINI BLED TER NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME
9. člen
Pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Bled ter nakup in vzdrževanje opreme so opredeljeni v prilogi 1 in so sestavni del tega
pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Merila in kriteriji po posameznih kulturnih dejavnostih – redna dejavnost
A) Instrumentalna in glasbena dejavnost: pevski zbori, pihalni orkester in instrumentalne
skupine
I.
kategorija:
300 točk
Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, nov koncertni program, najmanj 1 samostojni
koncert, 13 koncertnih ali priložnostnih nastopov;
II.
kategorija:
135 točk
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 1
samostojni koncert, 7 koncertnih ali priložnostnih nastopov;
III.
kategorija:
90 točk
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 1 koncert
(lahko v sodelovanju z drugim društvom), 5 koncertnih ali priložnostnih nastopov;
IV.
kategorija:
45 točk
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 3 nove skladbe, 4 koncertni ali priložnostni
nastopi.
Nov koncertni program pomeni izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvič ali del, ki jih minula tri leta
ni izvajala.
Samostojni koncert pomeni najmanj 45 minut izvedenega lastnega programa.
B) Gledališke in lutkovne skupine
I.
kategorija:
300 točk
Pogoji (letni program dela): 120 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega
besedila v trajanju več kot 60 minut ali več kot 30 minut besedila, namenjenega
otrokom, 15 nastopov;
II.
kategorija:
135 točk
Pogoji (letni program dela): 80 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega
besedila v trajanju manj kot 60 minut ali manj kot 30 minut besedila, namenjenega
otrokom, 8 nastopov;
kategorija:
90 točk
III.
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, premiera krajšega dramskega oziroma
lutkovnega besedila, 6 nastopov;
IV.
kategorija:
45 točk
Pogoji (letni program dela): 40 ur vaj, 4 priložnostni nastopi (recitali).
C) Folklorne skupine in skupine, ki ohranjajo ljudska opravila in običaje
I.
kategorija:
300 točk
Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, 2 novi koreografiji, 1 samostojni celovečerni
nastop, 13 nastopov;
II.
kategorija:
135 točk
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, 1 nova koreografija, 1 celovečerni nastop (lahko
v sodelovanju z drugim društvom), 10 nastopov; 1 dodatno izobraževanje,
III.
kategorija:
90 točk
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, 1 nova koreografija vsaki dve leti, 6 nastopov;
IV.
kategorija:
45 točk
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi.
D) Plesne skupine
I.
kategorija:
300 točk:
Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 60 minut,
5 krajših novih koreografij, 13 nastopov;
II.
kategorija:
135 točk
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 30 minut,
3 krajše nove koreografije, 10 nastopov;
III.
kategorija:
90 točk
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IV.

Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, plesna predstava v trajanju 60 minut (lahko v
sodelovanju z drugim društvom), 2 krajši novi koreografiji, 8 nastopov;
kategorija:
45 točk
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi.

E) Likovne in fotografske skupine
I.
kategorija:
150 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, 4 samostojne razstave skupine, 12
sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;
II.
kategorija:
100 točk
Pogoji (letni program dela): 30 študijskih srečanj, 2 samostojni razstavi skupine, 6
sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;
III.
kategorija:
70 točk
Pogoji (letni program dela): 20 študijskih srečanj, 1 samostojna razstava skupine, 4
sodelovanja na drugih razstavah ali prireditvah;
IV.
kategorija:
40 točk
Pogoji (letni program dela): 10 študijskih srečanj, 4 sodelovanja na drugih razstavah
ali prireditvah.
F) Recitacijske in literarne skupine
I.
kategorija:
150 točk
Pogoji (letni program dela): 40 srečanj, 4 samostojni literarni večeri, 8 sodelovanj na
literarnih večerih, 8 objav v publikacijah ali medijih;
II.
kategorija:
100 točk
Pogoji (letni program dela): 30 srečanj, 2 samostojna literarna večera, 6 sodelovanj
na literarnih večerih, 6 objav v publikacijah ali medijih;
III.
kategorija:
75 točk
Pogoji (letni program dela): 20 srečanj, 1 literarni večer (lahko v sodelovanju z drugim
društvom), 4 sodelovanja na literarnih srečanjih, 4 objave v publikacijah ali
medijih;
kategorija:
50 točk
IV.
Pogoji (letni program dela): 10 srečanj, 4 sodelovanja na literarnih srečanjih ali 4
objave v publikacijah ali medijih.
G) Ohranjanje kulturne dediščine (arheološka, etnološka, rodoslovna, muzejska
dejavnost, obujanje starih običajev in podobno)
I.
kategorija:
300 točk
Pogoji (letni program dela): samostojna razstava ali izdaja ene številke publikacije,
organiziranje ali sodelovanje na vsaj šestih prireditvah, razstavah ali predavanjih, vsaj
eno mednarodno sodelovanje.
II.
kategorija:
135 točk
Pogoji (letni program dela): samostojna razstava, objaviti vsaj tri prispevke s področja
kulturne dediščine v enem od medijev, organiziranje ali sodelovanje na vsaj štirih
projektih ali predavanjih;
III.
kategorija:
90 točk
Pogoji (letni program dela): objaviti vsaj dva prispevka s področja kulturne dediščine v
enem od medijev, sodelovanje na vsaj treh projektih ali predavanjih;
IV.
kategorija:
45 točk
Pogoji (letni program dela): objaviti vsaj en prispevek s področja kulturne dediščine v
enem od medijev, sodelovanje na dveh drugih projektih ali predavanjih.
Razstava pomeni zbirko predmetov ali fotografij danih oziroma postavljenih na ogled.
Publikacija pomeni knjigo, časopis ali tiskano delo namenjeno javnosti.
Predavanje pomeni vsaj 45 minutno govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi.
Mednarodno sodelovanje pomeni sodelovanje s sorodnimi kulturnimi institucijami v sosednjih
deželah ali državah evropske skupnosti.
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H) Dejavnost drugih kulturnih skupin in organizacij
I.
kategorija:
150 točk
Pogoji (letni program dela): 30 študijskih sestankov, 2 samostojni strokovni prireditvi, 4
sodelovanj na drugih prireditvah, 1 samostojna publikacija s področja delovanja, 8 objav v
publikacijah ali medijih ;
II.
kategorija:
100 točk
Pogoji (letni program dela): 20 študijskih sestankov, 1 samostojna strokovna prireditev,
4 sodelovanja na drugih prireditvah, 4 objave v publikacijah ali medijih ;
kategorija:
75 točk
III.
Pogoji (letni program dela): 10 študijskih sestankov, 1 samostojna strokovna
prireditev, 2 sodelovanji na drugih prireditvah, objava v publikacijah ali
medijih;
IV.
kategorija:
50 točk
Pogoji (letni program dela): 5 študijskih sestankov, 2 sodelovanji na drugih prireditvah,
objava v publikacijah ali medijih.
Strokovna prireditev: strokovno predavanje, ki traja najmanj 45 minut z razpravo, postavitev
strokovne razstave (razstava vključuje; slikovno, tekstovno in materialno gradivo z vodenjem),
program za ohranitev dediščine (naravne, kulturne in duhovne) Bleda.
Postavitev strokovne razstave lahko nadomestita dve tematski razstavi , ki vključujeta slikovno ali
materialno in tekstovno gradivo)
Sodelovanje na drugih strokovnih prireditvah lahko nadomesti ponovitev razstave ali izvedba dveh
predavanj s področja domoznanstva.
Dodatno točkovanje vseh dejavnosti
Izobraževanje
- udeležba na seminarjih oziroma izobraževanjih/ na člana
- organizacija seminarjev in strokovnih izobraževanj

10 točk
50 točk

Dodatno točkovanje glede na uspešnost – upoštevajo se uspehi doseženi v preteklem
koledarskem letu
Skupno število točk se za dejavnost poveča za:
- sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali sodelovanje na mednarodni razstavi: 40 %;
- sodelovanje na državnem srečanju ali sodelovanje na državni razstavi: 30 % ;
- sodelovanje na regijskem srečanju ali sodelovanje na regijski razstavi: 20 % ;
- sodelovanje na območnem srečanju ali sodelovanje na območni razstavi: 10 %.
Za dosežene posebne nagrade, priznanja za delo društva ali sodelovanje na mednarodnih
prireditvah in festivalih
20 točk.
Upošteva se le ena, najvišja uvrstitev ali priznanje na leto.
Pri uvrstitvi izvajalca kulturnega programa v določen kakovostni razred se upošteva izbor
selektorja na podlagi udeležbe na območnem, regijskem in državnem tekmovanju.
V primeru, da se izvajalec programa ocenjevanja ne udeleži, ostane točkovanje nespremenjeno.
Upošteva se zadnje izvedeno ocenjevanje v preteklem letu, ki ga izvede ZKD, JSKD ali drugi
dogovorno izbrani organizator tekmovanja z izdelanimi merili, razpisom…
Dodatno točkovanje dela mlajših in starejših skupin
- v društvu ali sekciji (v društvu deluje več sekcij) je najmanj 70 % aktivnih starejših od 55 let
10 točk,
- v društvu ali sekciji (v društvu deluje več sekcij), je najmanj 70 % mlajših od 15 let
15 točk.
Dodatno točkovanje za delovanje društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem
interesu
- društvom, ki so pridobila status delovanja v javnem interesu v kulturi, se poveča število točk za
10 %.
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Merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme
I.
Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva, v primeru, da je nakup in
vzdrževanje opreme nepogrešljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za
nakup in vzdrževanje opreme zagotovljenih vsaj 40 % lastnih sredstev.
II.
Upravičeni stroški pri nakupu in vzdrževanju opreme so: instrumenti, kulise, ozvočenje,
vzdrževanje opreme, oblačila in kostumi za nastope, reflektorji, strokovna literatura,
računalniki, notni pulti, oprema za digitalno projekcijo, panoji, stekla, vitrine, omare,
oprema za glasbeno spremljavo.
III.
Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Občine Bled, mora ostati v lasti kulturnega
društva.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Uvod
Občina Bled je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Bled za posamezno proračunsko leto do sedaj urejala z vsakoletnim javnim
razpisom, ki je vseboval merila in kriterije za vrednotenje programov, na podlagi katerih so bila
nato izbranim izvajalcem kulturnih programov dodeljena proračunska sredstva.
Na 8. seji Občinskega sveta, dne 28. 2. 2012, je bila s strani svetnika g. Sreča Verniga dana
pobuda, da se pristopi k določenim spremembam in dopolnitvam javnega razpisa oziroma meril
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.
Občinska uprava je, skladno z danimi predlogi, pristopila k celostni ureditvi tega področja v
samostojnem aktu in posledično pripravila osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bled. Le-ta je bil posredovan v javno obravnavo vsem
kulturnim društvom, muzejskemu društvu ter JSKD Izpostava Radovljica. V času javne
obravnave na osnutek pravilnika ni bilo prejetih pripomb, razen s strani Muzejskega društva
Bled. Z njegovim predsednikom je bil sklican sestanek ter nato pripravljen usklajen predlog
pravilnika.
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled pravno
formalno temelji na določilih Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št.
77/07-UPB1, 56/08), 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,
79/09), 16. členu Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB).
2. Razlogi za sprejem pravilnika
Celostna, vsebinsko pregledna, transparentna ureditev področja sofinanciranja oziroma
dodeljevanja proračunskih sredstev za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled s
samostojnim aktom. Spodbuda kulturnim subjektom, izenačene možnosti delovanja le-teh.
3. Vsebina pravilnika
3.1. Splošne določbe
V splošnih določbah pravilnika so določene vsebine oz. kulturni programi, ki so v javnem
interesu in financirana s tem pravilnikom, namen za katerega se zagotavljajo proračunska
sredstva, splošni pogoji za prijavo na razpis in določeni izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis.
3.2. Vsebinske določbe
V tem delu Pravilnika je opredeljen postopek izvedbe javnega razpisa, imenovanje in naloge
komisije, ki vodi postopek dodeljevanja finančnih sredstev, sklenitev pogodbe z izbranimi
izvajalci programov oz. vsebin, izplačila, poročila ter nadzor nad izvajanjem letnega programa
ter eventuelne sankcije v primeru posredovanja neresničnih podatkov.
3.3. Pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini Bled ter merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme
Le ti so opredeljeni v prilogi 1 in so sestavni del tega pravilnika.
Merila in kriteriji za sofinanciranje izvajalcev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Bled, so
določeni po posameznih kulturnih dejavnostih – redna dejavnost (instrumentalna in glasbena
dejavnost, gledališke in lutkovne skupine, itd….), le-ti opredeljujejo pogoje, na podlagi katerih
posamezni nosilci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini lahko kandidirajo na določena
občinska proračunska sredstva za izvajanje svoje dejavnosti.
Merila za posamezne kulturne dejavnosti so vrednotena na osnovi kategorij (kategorije od I. do
IV.), vsaka kategorija pa, glede na obseg in vsebino izvajanja letnega programa dela, z ustreznim
številom točk.
Dodatne točke pa vsem dejavnostim prinese še: izobraževanje,dodatno točkovanje glede na
uspehe v preteklem letu, zastopanost mlajših od 15 let in starejših od 55 let v društvu ali sekciji
ter društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu.
Društva ki pridobijo status delovanja v javnem interesu so namreč manj finančno odvisna od
Občine, dobijo določena finančna sredstva od dohodnine, večja , lahko bolj dejavna v občini.
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To je podlaga za vrednotenje programov, izbor ter določitev višine dodeljenih sredstev izbranim
ljubiteljskim kulturnim programom.
Merila in kriteriji za nakup in vzdrževanje opreme pa določajo kdaj in pod kakšnimi pogoji so
kulturna društva opravičena do sredstev za sofinanciranje, kaj so opravičeni stroški pri nakupu
in vzdrževanju opreme ter prepoved odtujitve opreme, ki je bila sofinancirana s strani Občine
Bled.
3.4. Končna določba
V končni določbi je določen začetek veljavnosti tega pravilnika.
4. Finančne posledice
Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled ne
bo povzročil novih ali dodatnih finančnih posledic za proračun občine. Sredstva se vsako leto
določijo namensko na postavki, ob sprejetju proračuna.

Pripravili:
strokovne službe občinske uprave z zunanjimi sodelujočimi
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15) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, na podlagi 73. člena poslovnika predlagam
skrajšan postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled – 2 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Bled – 2.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme čistopis priloge Pravilnika o
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: pripravljavec pravilnika Igor Justin
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Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07 - UPB2, Ur. l. RS, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10) in 16. člena Statuta občine Bled (Ur. l. RS št. 67/09 – UPB; 87/12) je Občinski
svet Občine Bled na _. redni seji, dne ____________ sprejel
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled – 2
1. člen
V 4. členu pravilnika se na koncu zadnjega odstavka doda novo besedilo (izjema), tako da se
zadnji odstavek po novem glasi: »Če na javnem razpisu kandidira več izvajalcev (društev) iz iste
športne panoge, se doseženo število točk pri vrednotenju programov vsakemu od teh izvajalcev
zniža za 30 odstotkov. To velja le za programe kakovostnega športa in programe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (izjema je le sofinanciranje
trenerjev v panožnih športnih šolah).«
2. člen
V 6. členu se točka IV., ki se glasi: »Kakovostni šport (2,5-10 odstotkov višine vseh sredstev v
letnem programu športa),« nadomesti z besedilom: » Kakovostni šport (do 5 odstotkov višine
vseh sredstev v letnem programu športa),«.
3. člen
V 10. členu se za obstoječim besedilom doda besedilo: »Priloga pravilnika se objavi na spletni
strani Občine Bled, prav tako tudi njeni vsakokratni popravki in čistopisi.«
4. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Bled je na 9. redni seji, dne 19. 6. 2012 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled in 4. 9. 2012 spremembe in dopolnitve tega
pravilnika. Na podlagi tega je bil objavljen in izveden javni razpis, ki je podal sledeče rezultate:
IZVAJALCI

VSI OTROCI IN MLADI
IZ OBČINE BLED,
VKLJUČENI V TEKM.
ŠPORT

VSI OTROCI IN
MLADI, VKLJUČENI V
TEKM. ŠPORT

RAZMERJE MED
OTROKI IN MLADIMI
IZ OBČINE BLED TER
VSEMI AKTIVNIMI

DD LABOD BLED

16 - do 31. 5. 2012 (9
- od 31. 5. 2012)
1
44
3
6
11
24
13

11 - do 31. 5. 2012 (9
- od 31. 5. 2012)
21
51
7
30
14
55
26

0,59 - do 31. 5. 2012
(0,5 - od 31. 5. 2012)
0,05
0,86
0,43
0,20
0,79
0,44
0,5

38
49
49
27

128
121
141
78

0,30
0,40
0,35
0,35

KOLESARSKI K. BLED
T.S.K. OGP GRAD BLED
TENIS K. SPORTINA
GOLF KLUB BLED
ATLETSKO D. BLED
VESLAŠKI KLUB BLED
SMUČARSKI K. BLED
SBC
HK MK BLED
ODBOJKARSKI K. BLED
NOGOMETNI K. BLED
HDD BLED

S tokratnimi spremembami in dopolnitvami pravilnika želimo:
- v 4. členu določiti, da se pri sofinanciranju trenerjev v panožnih športnih šolah, v
primeru več izvajalcev v isti športni panogi, število točk ne zmanjšuje še dodatno, saj je v
prilogi pravilnika predvideno, da je v 1. kategoriji sofinanciranja lahko le en izvajalec
(trener) iz iste športne panoge (drugi izvajalec, ki je prejel nižje število točk, glede na
merila, je v drugi, nižji kategoriji sofinanciranja)
- v 6. členu pravilnika omogočiti bolj fleksibilno odločanje glede višine razpisanih sredstev
za področje kakovostnega športa, saj se spremembe na tem področju dogajajo hitro in v
tem letu ni mogoče predvidevati prijave večjega števila izvajalcev (primer je nogometni
klub, ki bo imel igrišče v upravljanju, zato ne bo mogel uveljavljati najemnine za izvedbo
programa kakovostnega športa, in hokejski klub, ki verjetno zaradi nizkega števila ekip v
Sloveniji prav tako ne bo mogel izvesti programa kakovostnega športa, …)
- v 10. členu določiti, da se priloga pravilnika, ki vsebuje pogoje, merila in normative za
sofinanciranje, zaradi obsežnosti, objavi le na spletni strani Občine Bled, prav tako tudi
vsakokratne spremembe in dopolnitve ter čistopisi le-te, ki so nujni v smislu reagiranja
na hitre spremembe na področju športa v občini
Hkrati s spremembo pravilnika predlagamo tudi nekatere spremembe in dopolnitve priloge
pravilnika, ki so se tekom in po izvedbi javnega razpisa pokazale kot utemeljene. V ospredju je
spodbuda za izvajalce, ki bodo imeli v programu otrok in mladine, vključenih več otrok in
mladih, s prebivališčem v občini. Spremembe vsebujejo tudi nekatere poenostavitve za izvajalce
(manj prilog pri razpisni dokumentaciji), bolj smiselno vrednotenje določenih vsebin
(programov), poenotenje terminologije …
Zaradi boljše vsebinske preglednosti je gradivo pripravljeno tako, da so vse predlagane
spremembe in dopolnitve označene z rumeno barvo.
Pripravila:
član komisije za šport Igor Justin
direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Pogoji, merila in normativi za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini
Bled – ČISTOPIS S PRIKAZNIMI POPRAVKI
A. RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG V OBČINI
1. Izhodišča so opredeljena z razvrstitvijo športnih panog oziroma programov v
naslednje skupine:
1. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih
športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ) za naslov državnega prvaka (izvajalci v športnih panogah
veslanje, tek na smučeh, atletika, kolesarstvo, alpsko smučanje, drsanje, deskanje na snegu,
biatlon, golf, mini golf, alpinizem, kegljanje na ledu, tenis …).
2. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih
športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ le za naslov
ekipnega državnega prvaka (izvajalci v športnih panogah odbojka, nogomet, hokej …).
3. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativne
programe.
4. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger. Pogoji, merila in normativi
za sofinanciranje posameznih programov (vsebin) izvajalcev miselnih iger, določenih v zakonu,
so enaki kot pri izvajalcih v individualnih športnih panogah, s to razliko, da se osnovno število
točk programa (vloge) pri izvajalcih miselnih iger pomnoži s faktorjem 0,4. Izračunana vrednost
predstavlja število točk programa (vloge).
V posamezni skupini se izvajalce individualnih in kolektivnih športnih panog (programov) v
občini razvršča v kategorije (razrede) glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov.
Razvrščanje poteka vsako leto na podlagi objektivnih kazalnikov in podatkov, ki jih pristojni
organ občine za šport pridobi od Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v
nadaljevanju: OKS – ZŠZ) in NPŠZ ter od vlagateljev na razpis občine izvajalcev (vlagateljev), ki
posredujejo vse ostale zahtevane podatke (potrdila NPŠZ, …). Upoštevajo se le športne panoge, v
katerih so se izvajalci prijavili na razpis, in le tisti podatki, ki so jih izvajalci posredovali. Če se
določen program izvajalca, v neki športni panogi, ne vrednoti, se tudi razvrstitev te športne
panoge pri vrednotenju enakih programov v drugih športnih panogah ne upošteva. Uporabijo se
podatki za predhodno koledarsko leto od leta, za katerega je objavljen razpis (ali preteklo
tekmovalno sezono). Podatki se nanašajo samo na športnike, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih NPŠZ.
Neolimpijske športne panoge v občini, kjer se izvajajo programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ne morejo biti uvrščene višje kot v 3. kategorijo
(razred) športnih panog v občini.
Vsi izvajalci športno-rekreativnih programov, programov športa invalidov in ljudi s posebnimi
potrebami so v eni kategoriji (vse športne panoge znotraj teh programov so v eni kategoriji). Vsi
izvajalci miselnih iger so v eni kategoriji.
Z razvrstitvijo športnih panog v občini, se športnim panogam opredeli prednost pri
sofinanciranju in uporabi mreže javnih športnih objektov.
1.1.
Razvrščanje individualnih športnih panog v kategorije (razrede):
Individualne športne panoge (1. skupina športnih panog) se razdelijo v posamezne kategorije
(razrede) glede na število doseženih točk po objektivnih kazalcih za razvrščanje individualnih
športnih panog. Panoge z najvišjim številom točk (1. do 3. mesto) so uvrščene v 1. kategorijo
individualnih športnih panog, ki je najpomembnejša za občino. Panoge, ki so glede na doseženo
število točk uvrščene od 4. do 6. mesta, so v 2. kategoriji individualnih športnih panog v občini,
vse ostale nižje razvrščene panoge pa so v 3. kategoriji individualnih športnih panog v občini.
Če je več individualnih športnih panog glede na objektivne kazalce za razvrščanje individualnih
športnih panog ovrednoteno z enakim številom točk, se jih razvrsti po kazalcih za kakovost
športnih dosežkov.
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1.2.

Razvrščanje kolektivnih športnih panog (športne igre) v kategorije
(razrede):
Kolektivne športne panoge (2. skupina športnih panog) se razdelijo v posamezne kategorije
(razrede), kjer vsaka šteje po 2 panogi, in sicer glede na število doseženih točk po objektivnih
kazalcih za razvrščanje kolektivnih športnih panog.
Panogi z najvišjim številom točk (1. in 2. mesto) sta uvrščeni v 1. kategorijo kolektivnih športnih
panog, ki je najpomembnejša za občino. Panogi, ki sta glede na doseženo število točk uvrščeni na
3. in 4. mesto, sta v 2. kategoriji kolektivnih športnih panog v občini, vse ostale nižje razvrščene
panoge pa so v 3. kategoriji kolektivnih športnih panog v občini.
Če je več kolektivnih športnih panog glede na objektivne kazalce za razvrščanje kolektivnih
športnih panog ovrednoteno z enakim številom točk, se jih razvrsti po kazalcih za kakovost
športnih dosežkov.
2. Kazalci za razvrščanje individualnih in kolektivnih športnih panog v kategorije
(razrede):
Športne organizacije oziroma izvajalci se razvrstijo na podlagi kazalcev za razširjenost športne
panoge in na podlagi kazalcev za kakovost športnih dosežkov. Število točk posamezne športne
panoge se izračuna kot vsota točk, doseženih pri razširjenosti športne panoge in točk, doseženih
pri kakovosti športnih dosežkov športne panoge.
2.1.
Kazalci za razširjenost športne panoge:
- število registriranih tekmovalcev športnikov do starosti 20 let, s prebivališčem v občini
in z državljanstvom Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 20 let), in ki imajo prebivališče v občini in
državljanstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS),
- število vrhunskih športnikov nad starostjo 20 let.
Upoštevajo se podatki v pretekli športniki, ki v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ nastopajo v
tekočem koledarskem letu – v letu, za katerega je objavljen razpis (zadnji podatki pred oddajo
vloge na razpis). Vsak izmed zgoraj navedenih registriranih tekmovalcev oziroma vrhunskih
športnikov se vrednoti z 0,8 točke z dvema točkama. Pogoj za vrednotenje tekmovalcev je nastop
na vsaj treh tekmah v sezoni.
Če imajo je v športni panogi vsaj 10 7 registriranih tekmovalcev nad starostjo 20 let, s
prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, ki nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu
NPŠZ, in ki niso vrhunski športniki (kakovostni šport), se skupno število točk po kazalcih za
razširjenost športne panoge pomnoži s faktorjem 1,1.
2.2.
Kazalci za kakovost športnih dosežkov (uspešnost športne panoge):
V posamezni športni panogi v občini, se upoštevajo vsi športniki, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ, in so kategorizirani na podlagi kategorizacije OKS – ZŠZ (športniki
imajo kategorizacijo v času prijave na razpis oziroma so jo imeli vsaj del koledarskega leta, za
katerega je objavljen razpis). Pogoj za vrednotenje je, da so registrirani tekmovalci izvajalca vsaj
3 leta – šteje se obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis). Upoštevajo se vsi
kategorizirani športniki na podlagi letne kategorizacije OKS – ZŠZ v določeni športni panogi v
občini (vsaj določeno obdobje v predhodnem koledarskem letu je športnik imel kategorizacijo),
ki so nastopili na vsaj treh tekmah v predhodnem koledarskem letu in so registrirani tekmovalci
izvajalca vsaj 3 leta (šteje se obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis). Gre za športnike
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda ter državnega in mladinskega razreda.
Športnik mladinskega razreda se vrednoti z dvema točkama eno točko, športnik državnega
razreda s štirimi točkami z eno točko in pol, športnik perspektivnega razreda s šestimi točkami
tremi točkami, športnik mednarodnega razreda z osmimi točkami s petimi točkami in športnik
svetovnega razreda s petnajstimi z desetimi s sedmimi točkami. Za vsakega kategoriziranega
športnika, ki ima prebivališče v občini in državljanstvo RS, se pridobi dodatno točko. Vsak
športnik se v posameznem letu vrednoti le enkrat.
Dodatek za olimpijske športne panoge v občini je 5 točk. Dodatek za tradicijo športne panoge v
občini je 0,04 1 točka za vsako leto prisotnosti športne panoge v občini (upošteva se število let
izvajanja programa oziroma programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
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kakovostni in vrhunski šport). V olimpijskih športnih panogah v občini se vrednotijo tudi visoke
uvrstitve športnikov (športniki so bili v času visokih uvrstitev člani izvajalca s sedežem v občini).
Če so bile visoke uvrstitve dosežene v zadnjem 5 letnem obdobju (šteje se obdobje pred prijavo
na zadnji (aktualen) razpis), se vrednotijo sledeče: prvo, drugo in tretje mesto na olimpijskih
igrah – 8 točk na vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na svetovnih članskih prvenstvih – 6
točk na vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na svetovnih mladinskih prvenstvih – 4 točke
na vsako medaljo. Če je bila visoka uvrstitev dosežena v ekipnem nastopu v individualnih
športnih panogah, se upošteva le ena medalja (vrednoti se uvrstitev ekipe). V olimpijskih
športnih panogah se upošteva tudi končna (letna) uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal
(prvo, drugo in tretje mesto v članski kategoriji), ki se v zadnjem 5 letnem obdobju (šteje se
obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis) točkuje s 6 točkami. Tekmovanje v svetovnem
pokalu mora biti razpisano in organizirano s strani ustrezne svetovne športne zveze oziroma
združenja. Če ne gre za najvišji rang tekmovanja (svetovna veteranska članska prvenstva,
svetovna članska in mladinska prvenstva druge kakovostne ravni, …), se upošteva 30 odstotkov
točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v posameznem tekmovanju.
Če so bile visoke uvrstitve dosežene od 5 do 30 let nazaj od prijave na zadnji (aktualen) razpis,
se za vsako visoko uvrstitev upošteva 30 odstotkov točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v zadnjem
5 letnem obdobju (obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis). Če so bile visoke uvrstitve
dosežene več kot 30 let nazaj od prijave na zadnji (aktualen) razpis, se za vsako visoko uvrstitev
upošteva 10 odstotkov točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v zadnjem 5 letnem obdobju.
Upoštevajo se vse visoke uvrstitve na zgoraj naštetih tekmovanjih v zgodovini določene športne
panoge v občini.
I. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Aktivnost v prvih letih
življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih
spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za
optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z
ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo aktivnost in
ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu
zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo
vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo
otroci spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja.
1.1.
Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec
Za izvajanje programa Zlati sonček se lahko sofinancira:
• do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 60 ur najemnine objekta,
• propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome).
Za izvajanje programa Naučimo se plavati se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje programa Ciciban planinec se lahko sofinancira:
• do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
1.2.

Do 30-urni programi oziroma tečaji (športne dejavnosti, ki jih organizirajo
športna društva in drugi izvajalci)
Za izvajanje tečaja plavanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje tečaja drsanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
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• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje tečaja smučanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje dejavnosti planincev se lahko sofinancira:
• do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Za izvajanje tečaja rolanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja otrok je dejavnost otrok, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika, se
zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.
2.1.

Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in občinska oziroma medobčinska
šolska športna tekmovanja
Za izvajanje programa Zlati sonček se lahko sofinancira:
• do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 60 ur najemnine objekta,
• propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome).
Za izvajanje programa Krpan se lahko sofinancira:
• do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 60 ur najemnine objekta,
• propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome).
Za izvajanje programa Naučimo se plavati se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za organizacijo in izpeljavo občinskih oziroma medobčinskih šolskih športnih tekmovanj
se lahko sofinancirajo:
• sodniški stroški,
• materialni stroški (stroški prevoza),
• medalje in pokali.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
2.2.
Drugi 80-urni programi in do 30-urni programi oziroma tečaji
Za izvajanje tečaja plavanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje tečaja smučanja se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• do 20 ur najemnine objekta.
Za izvajanje tečaja teka na smučeh se lahko sofinancira:
• do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Za izvajanje dejavnosti planincev se lahko sofinancira:
• do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Za izvajanje drugih 80-urnih programov se lahko sofinancira:
• 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• 80 ur najemnine objekta.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
3. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe. Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih stanj,
zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju
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negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju
zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.
3.1.
80-urni programi
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira:
• 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• 80 ur najemnine objekta.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
4. Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo
intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
4.1.
80-urni programi
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira:
• 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• 80 ur najemnine objekta.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS (interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
šoloobveznih otrok in mladine ter interesna športna dejavnost študentov)
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Na razpis za druge 80-urne programe (šoloobvezni otroci) se lahko prijavijo tudi izvajalci s
sedežem izven občine, če v določeni športni panogi poleg interesne športne vzgoje šoloobveznih
otrok izvajajo tudi športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(pogoj je, da takšnega izvajalca v tej panogi v občini ni). Na podlagi meril v tabeli 1 se lahko
izberejo največ trije izvajalci s sedežem izven občine.

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 1: Merila za sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih in
šoloobveznih otrok, mladine ter študentov
Merilo
Točke
Cena, ki jo mora plačati udeleženec
Največ točk prejme izvajalec, 10-0
ki ima najcenejši program.
Ostali izvajalci prejmejo
ustrezno nižje število točk
glede na razvrstitev.
Pretekle izkušnje izvajalca (reference) pri Največ točk prejme izvajalec 5-0
izvedbi programov (tečajev, tekmovanj) za z največ referencami izvedbe
starostno skupino udeležencev, za katere želi programov (tečajev) v tej
sedaj izvesti program (tečaj, tekmovanje)
starostni
skupini
udeležencev. Ostali izvajalci
prejmejo
ustrezno
nižje
število
točk
glede
na
razvrstitev.
Uporaba domačega objekta, če za to obstajajo Da
3
možnosti in je objekt plačljiv (in se ne da izvesti Ne
0
aktivnosti drugače)
Število udeležencev v enakem programu (tečaju, Vsak udeleženec se vrednosti
tekmovanju) v predhodnem letu
z 0,5 točke
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*Število udeležencev določene starostne skupine Vsak udeleženec se vrednoti
(predšolski oziroma šoloobvezni otroci), s z 0,5 točke
prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v
vseh interesnih športnih programih izvajalca v
preteklem letu
Možnost (strokovna, tehnična) izvedbe večih Da
3
različnih aktivnosti – več različnih programov
(tečajev, tekmovanj)
Ne
0
**Strokovni kader (izobrazba na področju športa Izobrazba na področju športa 5
oziroma pedagoška izobrazba z ustrezno ali pedagoška izobrazba z
usposobljenostjo
oziroma
ustrezna ustrezno usposobljenostjo
usposobljenost na področju športa)
Ustrezna usposobljenost na 2
področju športa (vsaj 2.
stopnja)
Ustrezna usposobljenost na 1
področju športa (1. stopnja)
15
***Izvajalec izvaja tudi programe na področju Da
športne vzgoje otrok in mladine, vključenih
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ti
programi so nadgradnja tega interesnega
programa - neposredna povezava med interesno
aktivnostjo in tekmovalno športno aktivnostjo)
Ne
0
***Razvrstitev športne panoge v občini
1. kategorija
10 30
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
* Merilo velja le za programe Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Krpan in
občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja.
** Pri strokovnem kadru se vrednotijo strokovni delavci, ki bodo sodelovali v programu. Šteje se
povprečno število točk na strokovnega delavca – vsota števila točk vseh strokovnih delavcev se
deli s številom vseh strokovnih delavcev. Izvajalec, ki zbere največje povprečno število točk na
strokovnega delavca, prejme 5 točk. Vsak naslednji izvajalec prejme 2 točki manj.
*** Merilo velja le za druge 80-urne programe in tečaje šoloobveznih otrok in mladine.
Posebej za predšolske in posebej za šoloobvezne otroke se pri vsakem programu (tečaju,
tekmovanju) posebej (Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Krpan, občinska
oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja ter tečaj drsanja, rolanja, smučanja, plavanja,
teka na smučeh in dejavnost planincev) izbere ena vloga izvajalca – tista, ki je bila ovrednotena z
najvišjim številom točk. Pri drugih 80-urnih programih se posebej za vsako starostno skupino
(šoloobvezni otroci oziroma mladina oziroma študenti) izbere največ petnajst dvajset vlog
izvajalcev – tiste, ki so bile ovrednotene z najvišjim številom točk.
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki ima v
rednem delovnem razmerju oziroma v pogodbenem razmerju več strokovnih delavcev z
izobrazbo športne smeri oziroma z višjo stopnjo usposobljenosti na področju športa.
C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Za posamezne športne panoge oziroma programe (tečaji in drugi 80-urni programi, Ciciban
planinec, Naučimo se plavati) se upoštevajo normativi vadbenih skupin, ki so določeni pri
programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Pri
programih Zlati sonček in Krpan se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 10 udeležencev
(enako pri drugih 80-urnih programih, če gre za mešane programe – več športnih panog znotraj
enega programa). Pri občinskih oziroma medobčinskih šolskih športnih tekmovanjih je velikost
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sofinancirane vadbene skupine (ekipe) odvisna od specifičnosti športne panoge - v individualnih
športnih panogah se sofinancira vadbena skupina (ekipa), ki vključuje 4 udeležence, v
kolektivnih športnih panogah pa se skupina sofinancira, če je število udeležencev zadostno za
nastop na uradni tekmi (minimalno število udeležencev). Normativi za sofinanciranje vadbenih
skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje
normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti
sam).
TABELA 2: Vrednotenje strokovnega kadra na uro vadbe vsake skupine
Programi
Strokovni kader (točke)
vsi interesni športni 0,8
programi
(tečaji,
tekmovanja)
TABELA 3: Vrednotenje objekta na uro vadbe vsake skupine
Objekt
Točke
smučišče, ledena dvorana 1
veliko nogometno igrišče 0,7
velika
telovadnica, 0,5
notranji bazen (plavalna
proga),
atletska steza (in drug 0,4
prostor
za
vadbo
atletike)
ostali športni objekti
0,3
TABELA 4: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški prevoza) na posamezno
tekmovanje
Program
Materialni stroški (točke)
občinska
oziroma 15
medobčinska šolska
športna tekmovanja
TABELA 5: Vrednotenje propagandnega gradiva (športne knjižice, značke, medalje,
diplome, pokali) na vsako vadbeno skupino oziroma ekipo (Zlati sonček, Krpan) oziroma
na posamezno tekmovanje (občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja)
Programi
Propagandno gradivo (točke)
Zlati sonček
3
Krpan
3
občinska
oziroma 10
medobčinska šolska
športna tekmovanja
TABELA 6: Vrednotenje sodniških stroškov na posamezno tekmovanje
Program
Sodniški stroški (točke)
občinska
oziroma 10
medobčinska šolska
športna tekmovanja
Pri posameznem programu (tečaju, tekmovanju) se Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za
sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v tabelah 2-6). Pri vsakem programu se
izračunajo se stroški na vsako vadbeno skupino oziroma na vsako posamezno tekmovanje (v
točkah). Vsota števila točk stroškov vseh vadbenih skupin (oziroma vseh tekmovanj) izvajalca
predstavlja osnovno število točk programa izvajalca, ki se pomnoži s faktorjem glede na
udeležbo udeležencev, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (faktor domačih
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udeležencev izvajalca v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa
posameznega izvajalca.
Faktor domačih udeležencev izvajalca v programu, se izračuna kot količnik med številom
udeležencev v tem programu, ki imajo s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter
številom vseh udeležencev v tem programu.
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe predšolskih otrok (Zlati sonček,
Naučimo se plavati in Ciciban planinec) izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu
športa, predvidenih za področje interesne športne vzgoje predšolskih otrok (Zlati sonček,
Naučimo se plavati in Ciciban planinec), deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev
na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati in
Ciciban planinec). Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako,
da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega izvajalca.
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe predšolskih in šoloobveznih otrok
(do 20 30-urni programi oziroma tečaji) izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu
športa, predvidenih za področje interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok (do
20 30-urni programi oziroma tečaji), deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na
področju interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok (do 20 30-urni programi
oziroma tečaji). Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da
se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega izvajalca.
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe šoloobveznih otrok (Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati, občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja) izračuna
tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za področje interesne športne
vzgoje šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, občinska oziroma
medobčinska šolska športna tekmovanja), deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev
na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati, občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja). Vrednost sofinanciranja
programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s
številom točk istega programa istega izvajalca.
Programa Zlati sonček in Krpan sta programa na ravni države, zato se izvajalcu lahko sofinacira
samo razlika, ki je ne zagotovi država (vendar največ do višine zneska, ki je bil izračunan na
podlagi točkovanja).
Vrednost točke (v eurih) se za druge 80-urne programe šoloobveznih otrok oziroma mladine
oziroma študentov izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih
za druge 80-urne programe šoloobveznih otrok oziroma mladine oziroma študentov, deli z vsoto
števila točk programov izbranih izvajalcev na področju 80-urnih programov šoloobveznih otrok
oziroma mladine oziroma študentov. Za vsako starostno skupino se vrednost točke računa
posebej. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se
vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega izvajalca.
II. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
1. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.1. 80-urni programi
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira:
• 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• 80 ur najemnine objekta.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
2. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
2.1. 80-urni programi
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira:
• 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
• 80 ur najemnine objekta.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
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B. MERILO ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 7: Merilo za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine s
posebnimi potrebami
Merilo
Točke
Cena, ki jo mora plačati udeleženec
Največ točk prejme izvajalec, 10-0
ki ima najcenejši program.
Ostali izvajalci prejmejo
ustrezno nižje število točk
glede na razvrstitev.
Število otrok oziroma mladih s posebnimi Vsak udeleženec se vrednoti
potrebami v vseh športnih programih izvajalca v z 0,5 točke
preteklem letu
Za vsako posamezno področje letnega programa športa (Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami; Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami) se izbere le ena vloga izvajalca –
tista, ki je ovrednotena z najvišjim številom točk.
Izbereta se največ dve vlogi izvajalcev – tisti, ki sta bili ovrednoteni z najvišjim številom točk.

C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 4 udeležence. Normativi za sofinanciranje vadbenih
skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje
normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti
sam).
Pri vsakem programu se stroški na vsako posamezno vadbeno skupino (v točkah), in osnovno
število točk programa posameznega izvajalca, določajo na enak način kot pri programih športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Osnovno število točk
programa posameznega izvajalca se pomnoži s faktorjem z deležem glede na udeležbo
udeležencev v tem programu, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (faktor domačih
udeležencev izvajalca v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa
posameznega izvajalca.
Faktor domačih udeležencev izvajalca v programu, se izračuna kot količnik med številom
udeležencev v tem programu, ki imajo s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter
številom vseh udeležencev v tem programu.
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za športno vzgojo
otrok in mladine s posebnimi potrebami, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev
na področju športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami. Ker se izbere le ena vloga,
se celoten znesek podeli enemu izvajalcu. Vrednost sofinanciranja programa je določena tako, da
se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa.
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami izračuna
tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za športno vzgojo otrok s
posebnimi potrebami, deli s številom točk programa izbranega izvajalca na področju športne
vzgoje otrok s posebnimi potrebami. Ker se izbere le ena vloga, se celoten znesek podeli enemu
izvajalcu.
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami izračuna
tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za športno vzgojo mladine s
posebnimi potrebami, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na področju
športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami. Ker se izbere le ena vloga, se celoten znesek
podeli enemu izvajalcu.
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III. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni
dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno
uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog – trener zasledovati in
uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Otroci so vključeni v
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 14 15 let). Obseg in vsebina
programov sta prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.
Izvajalci programov (panožnih športnih šol), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih
določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z ministrstvom, pristojnim za šport in OKS
– ZŠZ.
Programi v individualnih in kolektivnih športnih panogah so lahko razdeljeni v tri stopnje
in se sofinancirajo le do števila ur, ki so določene pri stopnjah športnih šol. Navedene ure so
pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
Stopnje športnih šol:
• I. stopnja (cicibani, cicibanke) – 240 ur,
• II. stopnja (mlajši dečki, deklice) – 250 ur,
• III. stopnja (starejši dečki, deklice) – 300 ur.
Sofinancira se lahko:
• strokovni kader (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol),
• najemnina objekta (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol),
• materialni stroški programa (stroški materiala, storitev in prevoza),
• nezgodno zavarovanje,
• meritve in spremljanje treniranosti.
2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem
merilu. Gre za mlade športnike, ki so registrirani tekmovalci nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih NPŠZ (do starosti 20 let). Programi morajo ob športnih uspehih omogočati tudi
uspešno izobraževanje skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v
posebnih organizacijskih oblikah (športni oddelki). Programi so lahko razdeljeni v več stopenj.
Programi v individualnih in kolektivnih športnih panogah so lahko razdeljeni v tri stopnje
in se sofinancirajo le do števila ur, ki so določene pri stopnjah športnih šol. Navedene ure so
pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
Stopnje športnih šol:
• I. stopnja (mlajši mladinci, mladinke) – 400 ur,
• II. stopnja (starejši mladinci, mladinke) – 450 ur,
• III. stopnja (mlajši člani, članice) – 500 ur.
Sofinancira se lahko:
• strokovni kader (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol),
• najemnina objekta (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol).
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poseben pogoj je:
• da izvajalci na posamezni stopnji športne šole izvajajo vadbo najmanj 32 tednov v letu (velja
za tiste stopnje športne šole, kjer imajo izvajalci priznane vadbene skupine, v skladu z
normativi za sofinanciranje vadbenih skupin).
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B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Velikost sofinancirane vadbene skupine je odvisna od specifičnosti športne panoge. V
individualnih športnih panogah se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 4 udeležence. V
hokeju je normativ 12 udeležencev, nogometu 10 udeležencev, v odbojki pa 8 udeležencev. Vsak
udeleženec se šteje le enkrat (v svoji osnovni kategoriji). V drugih kolektivnih športnih panogah,
kjer nimajo registriranih tekmovalcev v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 20 let),
se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 10 udeležencev (programi interesne športne vzgoje
in kakovostnega športa). Normativi za sofinanciranje vadbenih skupin niso nujno enaki
predpisanim normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje normativov vadbenih skupin,
določenih s strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti sam).
Če je število udeležencev, glede na normativ za skupino, na dveh zaporednih stopnjah prenizko
za sofinanciranje, se pri vrednotenju skupini udeležencev na teh dveh stopnjah lahko združita,
da se doseže pogoje za sofinanciranje vsaj ene skupine. V tem primeru se sofinancira povprečno
število ur vadbe obeh skupin udeležencev.
Če v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini posamezen izvajalec v programih športne vzgoje
otrok in mladine, vključenih v kakovostni in vrhunski šport nima vsaj 30 odstotkov oziroma v 3.
kategoriji športnih panog v občini vsaj 50 odstotkov udeležencev s prebivališčem v občini in z
državljanstvom RS, se mu v teh programih upošteva največ 48 udeležencev (individualne
športne panoge) oziroma največ 96 udeležencev (kolektivne športne panoge).
Pogoj iz prejšnjega odstavka se spremeni, če več društev v isti športni panogi kandidira z
enotnim programom (lahko v primeru združitve več društev v eno društvo oziroma zvezo
športnih društev oziroma v konzorcij). V tem primeru ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja velja:
če imajo združena društva v teh programih do 72 udeležencev (individualne športne panoge)
oziroma do 144 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 48 udeležencev
(individualne športne panoge) oziroma največ 96 udeležencev (kolektivne športne panoge), če
pa imajo združena društva v teh programih več kot 72 udeležencev (individualne športne
panoge) oziroma več kot 144 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 96
udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 192 udeležencev (kolektivne
športne panoge).
Če v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini posamezen izvajalec v programih športne vzgoje
otrok in mladine, vključenih v kakovostni in vrhunski šport nima vsaj 50 odstotkov oziroma v 3.
kategoriji športnih panog v občini vsaj 70 odstotkov udeležencev s prebivališčem v občini in z
državljanstvom RS, se mu v teh programih upošteva največ 68 udeležencev (individualne
športne panoge) oziroma največ 136 udeležencev (kolektivne športne panoge).
Pogoj iz prejšnjega odstavka se spremeni, če več društev v isti športni panogi kandidira z
enotnim programom (lahko v primeru združitve več društev v eno društvo oziroma zvezo
športnih društev oziroma v konzorcij). V tem primeru ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja velja:
če imajo združena društva v teh programih do 72 udeležencev (individualne športne panoge)
oziroma do 144 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 60 udeležencev
(individualne športne panoge) oziroma največ 120 udeležencev (kolektivne športne panoge), če
pa imajo združena društva v teh programih več kot 72 udeležencev (individualne športne
panoge) oziroma več kot 144 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 108
udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 240 udeležencev (kolektivne
športne panoge).
Če pri izvajalcu v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini, v programu športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ni vključenih vsaj 33 odstotkov
(individualne športne panoge) oziroma vsaj 23 odstotkov (kolektivne športne panoge)
udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v 3. kategoriji športnih panog v
občini pa vsaj 50 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma 35 odstotkov (kolektivne
športne panoge) udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, se v tem
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programu upošteva največ 20 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 60
udeležencev (kolektivne športne panoge). Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev
s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih
podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden
od kriterijev v tabeli 8, se ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja, v tem programu upošteva največ
40 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 120 udeležencev (kolektivne
športne panoge).
TABELA 8: Uspešnost športne panoge oziroma programa izvajalca (z vidika izvajanja
programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Uspešnost športne panoge oziroma Razvrstitev
Izpolnitev
programa izvajalca (z vidika izvajanja izvajalcev
kriterija
programa športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport)
1. krite *Število
točk
za Izvajalci
se Kriterij
je
rij
kategorizirane športnike, v razvrstijo
po izpolnjen, če se je
programu športne vzgoje vrstnem
redu izvajalec uvrstil na
otrok
in
mladine, glede
na 1. ali 2. mesto
usmerjenih v kakovostni in izračunano število
vrhunski šport
točk (izvajalec z
najvišjim številom
točk je uvrščen na
1. mesto)
2. krite *Število točk za visoke Izvajalci
se Kriterij
je
rij
uvrstitve športnikov do razvrstijo
po izpolnjen, če se je
starosti 20 let
vrstnem
redu izvajalec uvrstil na
glede
na 1. ali 2. mesto
izračunano število
točk (izvajalec z
najvišjim številom
točk je uvrščen na
1. mesto)
3. krite *Število točk za čas Izvajalci
se Kriterij
je
rij
izvajanja
programa razvrstijo
po izpolnjen, če se je
oziroma
programov vrstnem
redu izvajalec uvrstil na
športne vzgoje otrok in glede
na 1. ali 2. mesto
mladine, usmerjenih v izračunano število
kakovostni in vrhunski točk (izvajalec z
šport (tradicija športne najvišjim številom
panoge)
točk je uvrščen na
1. mesto)
* Vrednotenje poteka posebej v individualnih in posebej v kolektivnih športnih panogah, in sicer
na način, ki je opisan pri razvrščanju športnih panog v občini, pod točko 2.2. Edina razlika je pri
1. kriteriju, kjer se izračunano število točk dodatno pomnoži z 2, če je v programu oziroma
programih izvajalca vključen vsaj en vrhunski športnik, ki je oziroma je bil pri izvajalcu vključen
v program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
TABELA 8 9: Vrednotenje strokovnega kadra na uro vadbe vsake skupine (otroške in
mladinske panožne športne šole)
Športna panoga
Strokovni kader - trenerji (točke)
vse športne panoge
0,8
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TABELA 9 10: Vrednotenje objekta na uro vadbe vsake skupine (otroške in mladinske
panožne športne šole)
Objekt
Točke
smučišče, ledena dvorana 1
veliko nogometno igrišče 0,7
velika
telovadnica, 0,5
notranji bazen (plavalna
proga),
atletska steza (in drug 0,4
prostor
za
vadbo
atletike)
ostali športni objekti
0,3
TABELA 10 11: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški materiala, storitev in prevoza)
na uro vadbe vsake skupine (otroške panožne športne šole)
Športna panoga
Materialni stroški (točke)
alpsko smučanje
1
deskanje na snegu
1
tek na smučeh
1
biatlon
1
kolesarstvo
1
hokej
1
veslanje
1
alpinizem
1
ostale športne panoge
0,5
TABELA 11 12: Vrednotenje nezgodnega zavarovanja na vsako vadbeno skupino (otroške
panožne športne šole)
Športna panoga
Nezgodno zavarovanje (točke)
vse športne panoge
50
TABELA 12 13: Vrednotenje meritev in spremljanja treniranosti na vsako vadbeno
skupino (otroške panožne športne šole)
Športna panoga
Meritve
in
spremljanje
treniranosti (točke)
vse športne panoge
50
Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v
tabelah 8-12 9-13). Pri vsakem programu se izračunajo se stroški na vsako posamezno vadbeno
skupino (v točkah). Vsota števila točk stroškov vseh vadbenih skupin posameznega izvajalca,
predstavlja osnovno število točk programa posameznega izvajalca, ki se pomnoži s faktorjem
glede na kategorijo športne panoge v občini (1 – 1. kategorija; 1,3 – 1. kategorija; 0,75 – 2.
kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 0,5 – 3. kategorija; 1 – 3. kategorija), in dodatno s faktorjem glede
na udeležbo registriranih tekmovalcev v NPŠZ do starosti 20 let, ki imajo prebivališče v občini in
državljanstvo RS (faktor domačih tekmovalcev izvajalca). ), in dodatno s faktorjem domačih
tekmovalcev v programu ali faktorjem kategoriziranih športnikov v programu. Faktor domačih
tekmovalcev v programu se določa v skladu s tabelo 14, faktor kategoriziranih športnikov v
programu pa znaša 1,2, če je izpolnjen 1. kriterij v tabeli 8. Če izvajalec izpolnjuje oba pogoja za
povišanje števila točk (tako faktor domačih tekmovalcev v programu kot faktor kategoriziranih
športnikov v programu sta višja od 1), se mu upošteva le tisti, ki je zanj ugodnejši, in ne oba.
Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa posameznega izvajalca.
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TABELA 14: Faktor domačih tekmovalcev v programu (program športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Delež
tekmovalcev
v Delež tekmovalcev v Faktor domačih tekmovalcev
programu,
ki
imajo programu,
ki
imajo v programu
prebivališče v občini in prebivališče v občini in
državljanstvo
RS državljanstvo
RS
(individualne
športne (kolektivne
športne
panoge)
panoge)
*0-49 %
*0-34 %
1
*50-64 %
*35-49 %
1,25
*65-79 %
*50-64 %
1,3
*80-100 %
*65-100 %
1,35
* Meje niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov. V tabeli 14 so podatki za leto
2012. Spodnja meja, v 2. vrstici, predstavlja povprečje deležev tekmovalcev, s prebivališčem v
občini in z državljanstvom RS, v programih vseh izbranih izvajalcev, in se izračuna posebej za
individualne in posebej za kolektivne športne panoge.
Če pri izvajalcu v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, ni vključenih vsaj 40 odstotkov udeležencev (registriranih tekmovalcev v NPŠZ)
s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, in gre za 1. kategorijo športne panoge v občini,
znaša faktor domačih tekmovalcev izvajalca 0,9, če pa gre za 2. kategorijo športne panoge v
občini, znaša faktor domačih tekmovalcev izvajalca 0,75. Če gre za 3. kategorijo športne panoge v
občini, se faktor domačih tekmovalcev izvajalca izračuna kot količnik med številom udeležencev
s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter številom vseh udeležencev. Če se v olimpijski
športni panogi, ki je v 3. kategoriji športnih panog v občini, že najmanj 3 leta izvajajo programi
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (najmanj 3 leta
sofinanciranja s strani občine), se izvajalcem v primeru neizpolnjevanja zgornjega pogoja prizna
faktor domačih tekmovalcev 0,75 (enako kot pri izvajalcih v 2. kategoriji športnih panog v
občini).
Vsem izvajalcem v 1. kategoriji kolektivnih športnih panog v občini je lahko skupno namenjeno
najmanj 27 odstotkov in največ 42 odstotkov, posameznemu izvajalcu v 2. kategoriji kolektivnih
športnih panog v občini pa najmanj 6 odstotkov in največ 10 odstotkov vsote števila točk
programov vseh izbranih izvajalcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport. Vsem izvajalcem v 1. kategoriji individualnih športnih panog v
občini je lahko skupno namenjeno najmanj 27 odstotkov in največ 42 odstotkov, vsem
izvajalcem v 2. kategoriji individualnih športnih panog v občini pa skupno najmanj 18 odstotkov
in največ 30 odstotkov vsote števila točk programov vseh izbranih izvajalcev na področju
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V primeru, da se
programi v 1. kategoriji vrednotijo manj izvajalcem kot je predvideno (trije izvajalci za
posamezno kategorijo), se spodnja meja izračuna tako, da se spodnja meja odstotkov v določeni
kategoriji (1. in 2. kategorija) deli s 3 in pomnoži s številom izvajalcev v kategoriji, zgornja meja
odstotkov pri izvajalcih v 1. in 2. kategoriji (kolektivne in individualne športne panoge) pa se
dvigne za 3 odstotke na posameznega izvajalca (za vsakega izvajalca se upošteva tretjina
prejšnje zgornje meje vseh izvajalcev v določeni kategoriji, ki se ji prišteje 3 odstotke). Če se
programi vrednotijo več izvajalcem iz iste športne panoge, ki ne kandidirajo z enotnim
programom, je spodnja meja pri teh lahko nižja za 3 odstotke na posameznega izvajalca (za
vsakega od teh izvajalcev se upošteva tretjina prejšnje spodnje meje vseh izvajalcev v določeni
kategoriji, ki se ji odšteje 3 odstotke).
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na področju športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Vrednost sofinanciranja posameznega
programa posameznemu izvajalcu, je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s
številom točk istega programa istega izvajalca.
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1. Sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah (v športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Strokovni kader se delno sofinancira preko sofinanciranja programov športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, delno pa se lahko sofinancira tudi preko
samostojne postavke ''Sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah''. S tem želi lokalna
skupnost povečati varnost strokovnih delavcev in dvigniti strokovnost dela z mlajšimi
kategorijami športnikov.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poleg splošnih pogojev morajo izvajalci izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
• da je športna panoga izvajalcev olimpijska športna panoga,
• da ima kandidat skladno z zakonom ustrezno izobrazbo športne smeri in opravljen strokovni
izpit na področju športa ali dovoljenje Strokovnega sveta RS za šport ali ustrezno strokovno
usposobljenost za vzgojno izobraževalno delo na področju športa, na podlagi katere lahko
deluje samostojno (in licenco, če je ta predpisana),
• da ima kandidat, ki ima ustrezno izobrazbo športne smeri, a hkrati ni opravil strokovnega
izpita na področju športa, status zasebnega športnega delavca, ki ga podeljuje ministrstvo,
pristojno za šport, ali v primeru statusa samostojnega podjetnika oziroma drugega statusa,
potrdilo ministrstva, pristojnega za šport, da izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela na področju športa,
• da imajo izvajalci v rednem vadbenem in tekmovalnem procesu NPŠZ vsaj 2 skupini v
otroških športnih šolah in vsaj 1 skupino v mladinskih športnih šolah,
• da so pri izvajalcu v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, vključene vsaj 3 vadbene skupine (za velikost vadbene skupine se upoštevajo
normativi, določeni pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport),
• da vlogi izvajalci priložijo program dela, ki ga pripravi trener, iz katerega so razvidni razvojni
cilji vadbenih skupin športnikov za obdobje dveh let.

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 13: 15: Merila za sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah
Merilo
Izobrazba
strokovnega
delavca
oziroma 2. stopnja po bolonjski
strokovna usposobljenost na področju športa
klasifikaciji
(oziroma
prejšnja
visoka
univerzitetna izobrazba
in specializacija)
1. stopnja po bolonjski
klasifikaciji
(oziroma
prejšnja visoka strokovna
šola in višja šola)
Dovoljenje Strokovnega
sveta RS za šport
3.
stopnja
usposobljenosti
2.
stopnja
usposobljenosti
Opravljen strokovni izpit na področju športa
Da
Ne
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Točke
10 12

8

7
6
4
5
0

Delovna doba strokovnega delavca na področju Največ točk prejme tisti 10 7-0
športa otrok in mladine, usmerjenih v strokovni delavec, ki ima
kakovostni in vrhunski šport
najvišjo delovno dobo.
Ostali strokovni delavci
prejmejo ustrezno nižje
število točk glede na
razvrstitev.
Druga znanja trenerja, ki lahko pripomorejo k
2,5-0
večji kvaliteti dela – razni seminarji (enodnevni
seminar – 8 ur šteje 0,5 točke), ki so se jih
udeležili v preteklem letu (upošteva se
maksimalno 40 ur)
Število let delovanja strokovnega delavca v občini Največ točk prejme tisti 10-0
(na področju športa otrok in mladine, usmerjenih v strokovni delavec, ki ima
kakovostni in vrhunski šport)
najvišjo delovno dobo.
Ostali strokovni delavci
prejmejo ustrezno nižje
število točk glede na
razvrstitev.
Razvrstitev športne panoge v občini
1. kategorija
10 30
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
Izvajalec je nosilec izvaja nacionalni program Da
10
panožne športne šole športne šole na nacionalni Ne
0
ravni
Izvajalec ima tudi člansko kategorijo, ki omogoča Da
15
neposreden prehod iz mladinskih kategorij
(pogoj je, da tekmovalci v članski kategoriji
izpolnjujejo normative za vadbeno skupino in da
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ)
Izvajalec ima v programu športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, vključenega vsaj enega vrhunskega
športnika
Ne
0
Število let izvajanja programov športne vzgoje Največ
točk
prejme 15-0
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in izvajalec,
ki
pri
vrhunski šport, v športni panogi, v kateri trener vrednotenju
kandidira za sofinanciranje Število točk za vse kategoriziranih
kategorizirane športnike v programu športne tekmovalcev športnikov
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v zbere največ točk. Ostali
kakovostni in vrhunski šport (kategorizirani strokovni
delavci
športniki se vrednotijo na enak način kot pri prejmejo ustrezno nižje
razvrščanju športnih panog v občini – opisano število točk glede na
pod točko 2.2.)
razvrstitev.
Če ima trener 3. stopnjo izobrazbe po bolonjski klasifikaciji oziroma doktorat ali magisterij po
stari klasifikaciji, se pridobi dodatnih 5 točk. Osnovni pogoj pri tem je, da je 2. stopnja športno
pedagoške smeri.
Izbere se največ 12 vlog izvajalcev za sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah. Če se
posamezen izvajalec, v določeni športni panogi, prijavi z več trenerji, se mu upošteva le ena
vloga za trenerja – tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk. Če izvajalec izvaja
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v več
športnih panogah, se mu upošteva le vloga v tisti športni panogi, ki je bila ovrednotena z
najvišjim številom točk.
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine;
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športna vzgoja otrok in mladine, vključenih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
kakovostni šport; vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge
izvajalca, je naslednji kriterij izbire višje število točk izvajalca glede na kazalce za razvrščanje
športnih panog.
C. IZBOR IZVAJALCEV (TRENERJEV), VIŠINA SOFINANCIRANJA IN POGODBA
Izbor izvajalcev (trenerjev) poteka glede na število doseženih točk na podlagi meril v tabeli 13
15. Izvajalci (trenerji) so razdeljeni v 1. in 2. kategorijo sofinanciranja. V 1. kategoriji
sofinanciranja so največ trije izvajalci iz individualnih športnih panog in največ trije izvajalci iz
kolektivnih športnih panog, ki so na podlagi meril v tabeli 15 prejeli najvišje število točk. Ostali
izvajalci (največ 6 glede na prejeto število točk, na podlagi meril v tabeli 15) so v 2. kategoriji
sofinanciranja. V 1. kategoriji sofinanciranja je, ne glede na prejeto število točk, lahko le en
izvajalec iz iste športne panoge – tisti, ki je glede na merila v tabeli 15 prejel višje število točk.
Prav tako je v 1. kategoriji sofinanciranja, ne glede na prejeto število točk, lahko le izvajalec, ki
ima v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
vključenih vsaj 33 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma vsaj 23 odstotkov
(kolektivne športne panoge) udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS. Meje,
opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS),
niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s
podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden od kriterijev v tabeli 8, je kljub neizpolnjevanju
zgornjega pogoja, izvajalec lahko v 1. kategoriji sofinanciranja.
Osnovno plačilo (osnovno število točk) vsakemu izmed prvih pet glavnih trenerjev v 1. kategoriji
sofinanciranja (mesta od 1 do 5), z najvišjim številom točk glede na merila v tabeli 13, se
predvidoma ovrednoti s 65 točkami, vsakemu izmed ostalih izbranih trenerjev (mesta od 6 do
10 v 2. kategoriji sofinanciranja) pa s 35 točkami.
Plačilo (končno ovrednotenje) je v določenih primerih lahko vrednoteno nižje kot osnovno
plačilo. Če je trener že sofinanciran iz drugih javnih virov, je s strani lokalne skupnosti lahko
sofinanciran le v znesku do 100 odstotkov stroškov, ki jih ima izvajalec s trenerjem za njegovo
plačo (bruto znesek). V tem primeru je sofinanciranje njegove plače ovrednoteno s toliko
manjšim številom točk od predvidenega števila 100 točk (65 oziroma 35 točk), da se doseže 100
odstotkov stroškov, ki jih ima izvajalec s trenerjem njegove plače (bruto znesek). Preostale točke
(razlika med dejanskim in predvidenim vrednotenjem plačila) se enakomerno porazdelijo med
ostale izbrane trenerje v 1. kategoriji sofinanciranja trenerjev (mesta od 1 do 5). Če izvajalec
nima vsaj 3 stopenj športnihe šole (upoštevajo se predpisani normativi vadbenih skupin), in se
je trener uvrstil med prvih pet glavnih trenerjev v 1. kategorijo sofinanciranja, se temu trenerju
plačilo (končno ovrednotenje) določi tako, da se osnovno plačilo (osnovno število točk) pomnoži
s faktorjem 0,6. ovrednoti s 45 točkami. Preostalih 20 točk se enakomerno porazdeli med ostale
izbrane trenerje v 1. kategoriji sofinanciranja trenerjev (mesta od 1 do 5). Če izvajalec nima vsaj
4 stopenj športnih šol (upoštevajo se predpisani normativi vadbenih skupin), in se je trener
uvrstil med prvih pet glavnih trenerjev v 1. kategorijo sofinanciranja, se temu trenerju plačilo
ovrednoti s 55 točkami. Preostalih 10 točk se enakomerno porazdeli med ostale izbrane trenerje
v 1. kategoriji sofinanciranja trenerjev (mesta od 1 do 5).
Če pri izvajalcu v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, ni vključenih vsaj 33 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma vsaj 23
odstotkov (kolektivne športne panoge) udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom
RS, se plačilo (končno ovrednotenje) določi tako, da se osnovno plačilo (osnovno število točk)
pomnoži s faktorjem 0,5. Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev s prebivališčem v
občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov
(spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden od
kriterijev v tabeli 8, je ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja, plačilo (končno ovrednotenje)
najmanj enako osnovnemu plačilu (osnovnemu številu točk).
Plačilo (končno ovrednotenje) je lahko tudi višje kot osnovno plačilo. Osnovno plačilo (osnovno
število točk) se pomnoži s faktorjem domačih tekmovalcev v programu, v skladu s tabelo 14, ali s
faktorjem kategoriziranih športnikov v programu, ki znaša 1,2, če je izpolnjen 1. kriterij v tabeli
8. Če izvajalec izpolnjuje oba pogoja za povišanje števila točk (tako faktor domačih tekmovalcev
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v programu kot faktor kategoriziranih športnikov v programu sta višja od 1), se mu upošteva le
tisti, ki je zanj ugodnejši, in ne oba.
Pogoj za sofinanciranje trenerja je redna zaposlitev s strani društva (skladno z zakonom to velja
le za strokovne delavce z ustrezno izobrazbo športne smeri in opravljenim strokovnim izpitom
ali v primeru dovoljenja s strani Strokovnega sveta RS za šport) ali pogodbena vezava med
društvom in trenerjem (strokovni delavec ima lahko status zasebnega športnega delavca,
samostojnega podjetnika, …). Vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja (plača, regres,
prehrana, prevoz, odpravnine, jubilejne nagrade, …) trenerju zagotavlja delodajalec (društvo) in
ne občina.
Vrednost točke (v eurih) se za področje sofinanciranja trenerjev v panožnih športnih šolah
izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za sofinanciranje
trenerjev v panožnih športnih šolah, deli z vsoto števila točk, namenjenih za plačila (končno
ovrednotenje) vseh izbranih trenerjev v panožnih športnih šolah. Vrednost sofinanciranja
posameznemu izvajalcu (trenerju) je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s
številom točk, ki so namenjene plačilu istega izvajalca (trenerja).
IV. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe
vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. Športniki v okviru svojih
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov.
Sofinancira se lahko:
• število ur najemnine objekta, vendar ne več kot 320 ur programa.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poseben pogoj je:
• da izvajalci izvajajo vadbo najmanj 32 tednov v letu.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe kakovostnega
športa.
C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Za posamezne športne panoge se upoštevajo normativi vadbenih skupin, ki so določeni pri
programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Normativi za sofinanciranje vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom
pristojnih organizacij (za spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih
organizacij, mora izvajalec poskrbeti sam).
Če v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini posamezen izvajalec v programih kakovostnega
športa nima vsaj 30 odstotkov oziroma v 3. kategoriji športnih panog v občini vsaj 50 odstotkov
udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, se mu v teh programih upošteva
največ 12 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 24 udeležencev
(kolektivne športne panoge).
Pogoj iz prejšnjega odstavka se spremeni, če več društev v isti športni panogi kandidira z
enotnim programom (lahko v primeru združitve več društev v eno društvo oziroma zvezo
športnih društev oziroma v konzorcij). V tem primeru ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja velja:
če imajo združena društva v teh programih do 20 udeležencev (individualne športne panoge)
oziroma do 40 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 12 udeležencev
(individualne športne panoge) oziroma največ 24 udeležencev (kolektivne športne panoge), če
pa imajo združena društva v teh programih več kot 20 udeležencev (individualne športne
panoge) oziroma več kot 40 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 24
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udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 48 udeležencev (kolektivne športne
panoge).
Če v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini posamezen izvajalec v programih kakovostnega
športa nima vsaj 50 odstotkov oziroma v 3. kategoriji športnih panog v občini vsaj 70 odstotkov
udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, se mu v teh programih upošteva
največ 20 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 40 udeležencev
(kolektivne športne panoge).
Pogoj iz prejšnjega odstavka se spremeni, če več društev v isti športni panogi kandidira z
enotnim programom (lahko v primeru združitve več društev v eno društvo oziroma zvezo
športnih društev oziroma v konzorcij). V tem primeru ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja velja:
če imajo združena društva v teh programih do 20 udeležencev (individualne športne panoge)
oziroma do 40 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 16 udeležencev
(individualne športne panoge) oziroma največ 32 udeležencev (kolektivne športne panoge), če
pa imajo združena društva v teh programih več kot 20 udeležencev (individualne športne
panoge) oziroma več kot 40 udeležencev (kolektivne športne panoge), se jim prizna največ 28
udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 56 udeležencev (kolektivne športne
panoge).
Če pri izvajalcu v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini, v programu športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ni vključenih vsaj 30 odstotkov udeležencev
s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v 3. kategoriji športnih panog v občini pa vsaj 45
odstotkov udeležencev s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, se v tem programu
upošteva največ 8 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 24 udeležencev
(kolektivne športne panoge). Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev s
prebivališčem v občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih
podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 16).
Pri vsakem programu se stroški na vsako posamezno vadbeno skupino (v točkah), in osnovno
število točk programa posameznega izvajalca, določajo na enak način kot pri programih športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Osnovno število točk
programa posameznega izvajalca se pomnoži s faktorjem glede na kategorijo športne panoge v
občini, (1 – 1. kategorija; 1,3 – 1. kategorija; 0,75 – 2. kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 0,5 – 3.
kategorija; 1 – 3. kategorija), in dodatno s faktorjem glede na udeležbo registriranih tekmovalcev
v NPŠZ nad starostjo 20 let (brez vrhunskih športnikov), ki imajo prebivališče v občini in
državljanstvo RS (faktor domačih tekmovalcev izvajalca). in dodatno s faktorjem domačih
tekmovalcev v programu. Faktor domačih tekmovalcev v programu se določa v skladu s tabelo
16. Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa.
TABELA 16: Faktor domačih tekmovalcev v programu (program kakovostnega športa)
Delež
tekmovalcev
v Delež tekmovalcev v Faktor domačih tekmovalcev
programu,
ki
imajo programu,
ki
imajo v programu
prebivališče v občini in prebivališče v občini in
državljanstvo
RS državljanstvo
RS
(individualne
športne (kolektivne
športne
panoge)
panoge)
*0-44 %
*0-44 %
1
*45-59 %
*45-59 %
1,25
*60-74 %
*60-74 %
1,3
*75-100 %
*75-100 %
1,35
* Meje niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov. V tabeli 16 so podatki za leto
2012. Spodnja meja, v 2. vrstici, predstavlja 1,5-kratnik povprečja deležev tekmovalcev, s
prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v programih vseh izbranih izvajalcev, in se
izračuna posebej za individualne in posebej za kolektivne športne panoge.
Če pri izvajalcu v programih kakovostnega športa ni vključenih vsaj 40 odstotkov udeležencev
(registriranih tekmovalcev v NPŠZ) s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, in gre za 1.
kategorijo športne panoge v občini, znaša faktor domačih tekmovalcev izvajalca 0,9, če pa gre za
2. kategorijo športne panoge v občini, znaša faktor domačih tekmovalcev izvajalca 0,75. Če gre za
3. kategorijo športne panoge v občini, se faktor domačih tekmovalcev izvajalca izračuna kot
količnik med številom udeležencev s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter številom
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vseh udeležencev. Če se v olimpijski športni panogi, ki je v 3. kategoriji športnih panog v občini,
že najmanj 3 leta izvajajo programi kakovostnega športa (najmanj 3 leta sofinanciranja s strani
občine), se izvajalcem v primeru neizpolnjevanja zgornjega pogoja prizna faktor domačih
tekmovalcev 0,75 (enako kot pri izvajalcih v 2. kategoriji športnih panog v občini).
Vrednost točke (v eurih) je izračunana tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za kakovostni šport, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na
področju kakovostnega športa. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu, je
določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega
izvajalca.
V. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda. Upoštevajo se vsi kategorizirani športniki na podlagi
kategorizacije OKS – ZŠZ. Upošteva se zadnji status (naziv) športnika.
1. Programi vadbe
Sofinancira se lahko:
• do 500 ur strokovnega kadra (trenerji, fizioterapevt, maser, zdravnik, psiholog),
• do 500 ur najemnine objekta,
• materialni stroški programa (stroški materiala, storitev in prevoza).
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe vrhunskega
športa.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU
IZVAJALCU VREDNOTENJE PROGRAMA
TABELA 14 17: Vrednotenje strokovnega kadra na uro vadbe vsakega kategoriziranega
vrhunskega športnika
Športna panoga
Strokovni kader Strokovni kader – fizioterapevt,
- trenerji (točke) maser, zdravnik, psiholog (točke)
vse športne panoge 0,8
vsak izmed strokovnjakov se
vrednoti z 0,2 točke (skupaj največ
0,8 točke) če v programu sodeluje
vsaj
eden
izmed
navedenih
strokovnih delavcev, izvajalec pridobi
0,2 točke
TABELA 15 18: Vrednotenje objekta na uro vadbe vsakega kategoriziranega vrhunskega
športnika
Objekt
Točke
smučišče, ledena dvorana 0,5
veliko nogometno igrišče 0,35
velika
telovadnica, 0,25
notranji bazen (plavalna
proga),
atletska steza (in drug 0,2
prostor
za
vadbo
atletike)
ostali športni objekti
0,15
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TABELA 16 19: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški materiala, storitev in prevoza)
na uro vadbe vsakega kategoriziranega vrhunskega športnika
Športna panoga
Materialni stroški (točke)
alpsko smučanje
1
tek na smučeh
1
biatlon
1
kolesarstvo
1
hokej
1
veslanje
1
alpinizem
1
ostale športne panoge
0,5
Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v
tabelah 14-16 17-19). Izračunajo se stroški na vsakega kategoriziranega vrhunskega športnika
(v točkah), ki se pomnožijo s faktorjem 1 1,3 (če gre za športnika svetovnega razreda) ali
faktorjem 0,8 (če gre za športnika mednarodnega razreda) ali faktorjem 0,6 (če gre za športnika
perspektivnega razreda), in dodatno s faktorjem glede na kategorijo športne panoge v občini
(1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 1 – 3. kategorija). Tako izračunana vrednost predstavlja
število točk programa posameznega kategoriziranega vrhunskega športnika. Število točk
programa posameznega izvajalca je določeno z vsoto števila točk programov vseh
kategoriziranih vrhunskih športnikov posameznega izvajalca.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za programe vrhunskega športa, deli z vsoto števila točk programov izbranih
izvajalcev na področju programov vrhunskega športa. Vrednost sofinanciranja programa
posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk
programa istega izvajalca.
2. Štipendije vrhunskih športnikov
Na podlagi predloga izvajalca se podeli enoletna štipendija vrhunskim športnikom, ki so
bili v preteklem letu dijaki ali študenti in so dosegli visoko uvrstitev. Namen je dodatno
spodbuditi športnike, ki so uspešni tako v šoli kot v športu.
2.1. Šteje se visoka uvrstitev športnikov (prvo, drugo in tretje mesto) na:
- olimpijskih igrah,
- paraolimpijskih igrah,
- svetovnih članskih prvenstvih,
- svetovnih prvenstvih invalidov,
- svetovnih mladinskih prvenstvih.
Upošteva se tudi končna (letna) uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal (prvo, drugo in tretje
mesto). Tekmovanje v svetovnem pokalu mora biti razpisano in organizirano s strani ustrezne
svetovne športne zveze oziroma združenja.
A. POGOJI ZA PREJEM ŠTIPENDIJE
Veljajo le naslednji pogoji:
• da izvajalec in športnik podata predlog za prejem štipendije,
• da je športna panoga izvajalca olimpijska športna panoga,
• da je bil vrhunski športnik v preteklem letu dijak ali študent in je dosegel visoko uvrstitev na
tekmovanjih, navedenih pod točko 2.1.,
• da je v letu visoke uvrstitve in v letu prejemanja štipendije športnik registriran tekmovalec
izvajalca s sedežem v občini,
• da je vrhunski športnik v preteklem letu kot dijak redno napredoval in dosegel vsaj prav
dober uspeh (izjemoma na predlog župana zadostuje dober uspeh),
• da je vrhunski športnik v preteklem letu kot študent redno napredoval.
V kolektivnih športnih panogah lahko prejme štipendijo le tekmovalec, ki je aktivno pripomogel
k uspehu svoje ekipe. Pravico do štipendije izgubi športnik, ki je kršil etične in moralne norme,
škodoval ugledu države, občine ali športne organizacije, za katero je nastopil ali je dokazano
uporabljal nedovoljena poživila in bil naknadno diskvalificiran. V primeru, da športnik izgubi
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pravico do štipendije, štipendijo pa je že prejel, je celoten prejet znesek dolžan vrniti v roku 60
dni od pisnega poziva za vračilo s strani občine. Po preteku roka tečejo zakonite zamudne
obresti.
B. MERILA ZA PREJEM ŠTIPENDIJE
Štipendijo prejmejo vsi vrhunski športniki, ki izpolnjujejo pogoje.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA ŠTIPENDIJE
Osnovna skupna višina štipendije je za vrhunske športnike v individualnih in kolektivnih
športnih panogah 100 točk, če pa je bila visoka uvrstitev dosežena v ekipnem nastopu v
individualnih športnih panogah, pa je osnovna skupna višina štipendije na člana ekipe 50 točk.
Če je posamezen tekmovalec v individualni športni panogi dosegel uspeh tako v posamičnem kot
ekipnem nastopu, se mu šteje le posamični nastop (100 točk). Osnovna skupna višina štipendije
se pomnoži s faktorjem glede na kategorijo športne panoge v občini (1; 0,75; 0,5 ali 0). Tako
dobljena vrednost predstavlja število točk štipendije.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za štipendije vrhunskih športnikov, deli z vsoto števila točk vseh podeljenih
štipendij vrhunskim športnikom. Skupna višina štipendije posameznega športnika je določena
tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk njegove štipendije. Skupna višina
štipendije (celoten znesek), ki je izplačana posameznemu športniku, ne sme presegati 2-kratnika
povprečne mesečne bruto plače v RS. Mesečni znesek štipendije je določen tako, da se skupna
višina štipendije deli z 12.
VI. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja,
preprečevati upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti.
Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa.
Sofinancira se lahko:
• 80 ur najemnine objekta/skupino,
• 80 ur strokovnega kadra za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poseben pogoj je:
•

da izvajalci izvajajo vadbo najmanj 32 tednov v letu.

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športne
rekreacije.
C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 20 udeležencev. Normativi za sofinanciranje
vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za
spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora
izvajalec poskrbeti sam).
Pri vsakem programu se stroški na vsako posamezno vadbeno skupino (v točkah), in osnovno
število točk programa posameznega izvajalca, določajo na enak način kot pri programih športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Osnovno število točk
programa posameznega izvajalca se pomnoži s faktorjem z deležem glede na udeležbo
udeležencev v tem programu, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (faktor domačih
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udeležencev izvajalca v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa
posameznega izvajalca.
Faktor domačih udeležencev izvajalca v programu, se izračuna kot količnik med številom
udeležencev v tem programu, ki imajo s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter
številom vseh udeležencev v tem programu.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za športno rekreacijo, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na
področju športne rekreacije. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je
določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega
izvajalca.
VII. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.
Sofinancira se lahko:
• 80 ur strokovnega kadra/skupino,
• 80 ur najemnine objekta/skupino.
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športa
invalidov.
C. VELIKOST SOFINANCIRANE VADBENE SKUPINE, VREDNOST TOČKE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU IZVAJALCU VREDNOTENJE
PROGRAMA
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 4 udeležence. Normativi za sofinanciranje vadbenih
skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje
normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti
sam).
Pri vsakem programu se stroški na vsako posamezno vadbeno skupino (v točkah), in osnovno
število točk programa posameznega izvajalca, določajo na enak način kot pri programih športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Osnovno število točk
programa posameznega izvajalca se pomnoži s faktorjem z deležem glede na udeležbo
udeležencev v tem programu, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (faktor domačih
udeležencev izvajalca v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa
posameznega izvajalca.
Faktor domačih udeležencev izvajalca v programu, se izračuna kot količnik med številom
udeležencev v tem programu, ki imajo s prebivališčem v občini (in državljanstvom RS) ter
številom vseh udeležencev v tem programu.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za šport invalidov, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na
področju športa invalidov. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je
določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa istega
izvajalca.
VIII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V
ŠPORTU
1. Izobraževanje študentov na Fakulteti za šport
Študentom Fakultete za šport višjih letnikov (izključen je le 1. letnik) se lahko
sofinancirajo:
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•

stroški bivanja in izvedbe obveznih študijskih programov, ki se izvajajo izven sedeža
fakultete.

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
• da ima študent, ki dela pri izvajalcu, stalno prebivališče na območju občine,
• da imata izvajalec športnih programov in študent sklenjeno pogodbo, v kateri se študent
zavezuje, da bo po uspešno končanem izobraževanju pri izvajalcu še najmanj eno leto
opravljal vzgojno izobraževalno delo v športu,
• da je študent v preteklih letih redno napredoval v višje letnike (dokazilo o opravljenih
študijskih obveznostih).
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 17 20: Merila za sofinanciranje izobraževanja študentov na Fakulteti za šport
Merilo
Točke
Povprečna ocena vseh predmetov v Največ točk prejme 10-0
preteklem študijskem letu
študent, ki ima najvišjo
povprečno oceno. Ostali
študenti
prejmejo
ustrezno nižje število
točk glede na razvrstitev.
Reference študenta – njegove tekmovalne Da
5
izkušnje
Ne
0
Reference študenta (športno pedagoške Da
5
izkušnje - kot vaditelj, trener, …)
Ne
0
Razvrstitev športne panoge v občini
1. kategorija
10 30
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
Izberejo se največ tri vloge izvajalcev – tiste, ki so bile ovrednotene z najvišjim številom točk.
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine;
športna vzgoja otrok in mladine, vključenih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
kakovostni šport; vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge
izvajalca, je naslednji kriterij izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno pedagoških
izkušenj študenta.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za izobraževanje študentov na Fakulteti za šport, deli z vsoto števila točk vlog
izbranih izvajalcev na področju izobraževanja študentov na Fakulteti za šport. Vrednost
sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v
eurih) pomnoži s številom točk vloge izvajalca, doseženih na podlagi meril v tabeli 17 20.
2. Štipendiranje študentov Fakultete za šport
Sofinancira se lahko:
• enoletna štipendija študentom višjih letnikov Fakultete za šport (izključen je le 1. letnik).
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
• da izvajalec in študent podata predlog za prejem štipendije,
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• da ima študent, ki dela pri izvajalcu, stalno prebivališče na območju občine,
• da imata izvajalec športnih programov in študent sklenjeno pogodbo, v kateri se študent
zavezuje, da bo po uspešno končanem izobraževanju pri izvajalcu še najmanj eno leto
opravljal vzgojno izobraževalno delo v športu, izvajalec pa se zavezuje, da bo k njegovi
štipendiji prispeval najmanj 20 odstotkov vrednosti sofinanciranja s strani občine,
• da je študent v preteklih letih redno napredoval v višje letnike (dokazilo o opravljenih
študijskih obveznostih).
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 18 21: Merila za sofinanciranje štipendij študentov višjih letnikov Fakultete za
šport
Merilo
Točke
Povprečna ocena vseh predmetov v preteklem Največ
točk
prejme 10-0
študijskem letu
študent, ki ima najvišjo
povprečno oceno. Ostali
študenti prejmejo ustrezno
nižje število točk glede na
razvrstitev.
Reference študenta – njegove tekmovalne Da
5
izkušnje
Ne
0
Reference študenta (športno pedagoške izkušnje Da
5
- kot vaditelj, trener, …)
Ne
0
Razvrstitev športne panoge v občini
1. kategorija
10 30
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
Izbere se ena vloga izvajalca - tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine;
športna vzgoja otrok in mladine, vključenih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
kakovostni šport; vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge
izvajalca, je naslednji kriterij izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno pedagoških
izkušenj študenta.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za štipendiranje študentov na Fakulteti za šport, deli s številom točk vloge
izbranega izvajalca na področju štipendiranja študentov na Fakulteti za šport. Ker se izbere le
ena vloga, se celoten znesek podeli enemu izvajalcu (študentu). Skupna višina štipendije (celoten
znesek), ki je izplačana posameznemu študentu, ne sme presegati 2-kratnika povprečne
mesečne bruto plače v RS. Mesečni znesek štipendije je določen tako, da se skupna višina
štipendije deli z 12.
3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Sofinancirajo se lahko:
• stroški usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki delujejo v društvih
oziroma klubih s sedežem v občini (v obsegu minimalnega števila ur na posameznih
stopnjah usposabljanja - 40, 130 oziroma 300 ur in največ 5 dni izpopolnjevanja na
seminarjih – 5 x 8 ur).
Vsakemu izbranemu izvajalcu se lahko sofinancira največ dve usposabljanji in največ tri
izpopolnjevanja strokovnih delavcev na leto.
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A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
• da strokovni delavec aktivno dela v športnem društvu ali klubu s sedežem v občini,
• da imata izvajalec športnih programov in strokovni delavec sklenjeno pogodbo o delu.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 19 22: Merila za sofinanciranje programov usposabljanja in spopolnjevanja
Merilo
Točke
Reference strokovnega delavca – njegove Da
5
tekmovalne izkušnje
Ne
0
Reference strokovnega delavca (športno Da
5
pedagoške izkušnje - kot vaditelj, trener,
…)
Ne
0
Delovna doba strokovnega delavca na Največ točk prejme tisti strokovni 10-0
področju športa
delavec, ki ima najvišjo delovno
dobo. Ostali strokovni delavci
prejmejo ustrezno nižje število točk
glede na razvrstitev.
Razvrstitev športne panoge v občini
1. kategorija
10 30
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
Izbere se največ 10 vlog izvajalcev za sofinanciranje usposabljanja in 15 vlog izvajalcev za
sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu - tiste, ki so bile ovrednotene z
najvišjim številom točk. Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere
izvajalec, ki izvaja več vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja
otrok in mladine; športna vzgoja otrok in mladine, vključenih usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport; kakovostni šport; vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne
more izbrati vloge izvajalca, je naslednji kriterij izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno
pedagoških izkušenj študenta.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA PROGRAMA POSAMEZNEMU
IZVAJALCU
Ura usposabljanja oziroma izpopolnjevanja je ovrednotena z 1 točko. Število točk programa
usposabljanja oziroma izpopolnjevanja je določeno tako, da se število vseh ur usposabljanja
oziroma izpopolnjevanja pomnoži z vrednostjo ene ure usposabljanja oziroma izpopolnjevanja.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za usposabljanje in izpopolnjevanje, deli z vsoto števila točk programov izbranih
izvajalcev na področju usposabljanja in izpopolnjevanja. Vrednost sofinanciranja programa
posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži z vsoto števila
točk programov usposabljanja in izpopolnjevanja istega izvajalca.
IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne predvsem pa uporabne
in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Sofinancira se lahko:
• raziskava na področju športa, ki zagotavlja ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini,
• da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo),
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• da ima raziskava zagotovljeno sofinanciranje iz javnih financ države.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 20 23: Merila za sofinanciranje znanstvene raziskave
Merilo
Točke
Reference izvajalca raziskav (število Največ točk prejme izvajalec, 10-0
objavljenih člankov v indeksiranih ki ima največ objavljenih
revijah)
člankov.
Ostali
izvajalci
prejmejo ustrezno nižje število
točk glede na razvrstitev.
Reference izvajalca raziskav (prenos Največ točk prejme izvajalec, 10-0
izsledkov raziskav v prakso - število ki je s svojimi izsledki
patentov oziroma drugih uporabnih prispeval k največjemu številu
znanj za športno stroko)
patentov oziroma drugim
uporabnim
znanjem
za
športno stroko. Ostali izvajalci
prejmejo ustrezno nižje število
točk glede na razvrstitev.
Izbere se ena vloga izvajalca - tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za znanstvenoraziskovalno dejavnost, deli s številom točk vloge izbranega izvajalca
na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Ker se izbere le ena vloga, se celoten znesek
podeli enemu izvajalcu. Vrednost sofinanciranja iz vseh javnih virov ne sme preseči 100 % vseh
stroškov raziskave.
X. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov,
financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom.
Sofinancirajo se lahko:
• informacijske baze za potrebe občine,
• nakup tehnologije.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini,
• da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo).
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
TABELA 21 24: Merila za sofinanciranje informacijskega sistema na področju športa
Merilo
Točke
Ponudba izvajalca
Vodenje
informacijskega 10
sistema
Izdelava programa oziroma 8
lastne spletne aplikacije
Nakup tehnologije za šport
6
Nakup programa
2
Izobrazba na področju športa ali 2. stopnja po bolonjski 10
informatike (osebe izvajalca, ki so v klasifikaciji
(oziroma
rednem delovnem oziroma pogodbenem prejšnja
visoka
razmerju)
univerzitetna izobrazba in
specializacija)
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1. stopnja po bolonjski 6
klasifikaciji
(oziroma
prejšnja visoka strokovna
šola in višja šola)
Če ima zaposlena oseba 3. stopnjo izobrazbe po bolonjski klasifikaciji oziroma doktorat ali
magisterij po stari klasifikaciji, pridobi dodatnih 5 točk. Osnovni pogoj pri tem je, da je 2.
stopnja zaključena na področju športa ali informatike.
Izbere se ena vloga izvajalca - tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za informacijski sistem na področju športa, deli s številom točk vloge izbranega
izvajalca na področju informacijskega sistema na področju športa. Ker se izbere le ena vloga, se
celoten znesek podeli enemu izvajalcu.
XI. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST NA PODROČJU ŠPORTA
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih
športnih publikacij.
Sofinancira se lahko:
• periodična literatura,
• strokovna literatura,
• propagandno gradivo,
• računalniški programi in avdiovizualni material.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini,
• da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo),
• da predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje
publikacije ter natančen finančen načrt.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izdajajo strokovno literaturo in
druge periodične in občasne športne publikacije.
Kriterij sofinanciranja:
- strokovna literatura (500 točk),
- periodična literatura (400 točk),
- propagandno gradivo in računalniški programi ter avdiovizualni material (200 točk),
vendar ne več kot 20 odstotkov sredstev v letnem programu športa, predvidenih za
založniško dejavnost na področju športa.
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za založniško dejavnost na področju športa, deli z vsoto števila točk vseh vlog
izbranih izvajalcev na področju založniške dejavnosti na področju športa. Vrednost
sofinanciranja posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži
s številom točk izbrane vloge izvajalca.
XII. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se lahko mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
katerih glavni cilj je spodbuditi ljudi za šport (športno aktivnost) in promovirati občino. Šolska
športna tekmovanja se po tej postavki ne sofinancirajo.
Velike mednarodne športne prireditve so opredeljene v skladu z 52. členom zakona. Te
prireditve so: olimpijske igre, sredozemske igre, univerziade, svetovna in evropska prvenstva
(tudi mladinska), svetovni pokali, grand prix mitingi in turnirji.
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Sofinancirajo se lahko:
• materialni stroški (stroški materiala in blaga),
• stroški storitev.
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Za velike mednarodne športne prireditve velja poseben pogoj - izvajalci morajo predložiti
dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, določenih v 53. členu zakona.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in organizirajo športne prireditve.
Kriterij sofinanciranja:
- velike mednarodne športne prireditve (500 točk),
- manjše mednarodne športne prireditve oziroma turnirji in državna prvenstva (300
točk),
- medobčinska in občinska športna prvenstva ter rekreativne športne prireditve (200
točk).
Če se je izvajalec v preteklem letu oziroma letu razpisa (do oddaje vloge na razpis) prostovoljno
udeležil vsaj enega dogodka oziroma prireditve, na katerega je bil vabljen s strani občine, se mu
športna prireditev vrednoti z dodatnimi točkami (največ do 50 točk).
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za športne prireditve, deli z vsoto števila točk vseh vlog izbranih izvajalcev na
področju športnih prireditev. Vrednost sofinanciranja posameznemu izvajalcu je določena tako,
da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk izbrane vloge izvajalca, ki je določeno
vnaprej glede na vrsto prireditve.
XIII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV TER ZAVODOV NA
LOKALNI RAVNI
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze
oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze, ki so združene v OKS – ZŠZ
kot osrednjo krovno športno organizacijo, in druge zveze.
Na področju športa delujejo na lokalni ravni tudi zavodi in druge organizacije. Vse te
organizacije za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih
stroškov in dohodkov zaposlenih.
Sofinancira se lahko:
• delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni (stroški zaposlenih –
poslovodenje, računovodstvo in kritje osnovnih materialnih stroškov).
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
Sofinancirajo se lahko le društva, ki imajo registrirane tekmovalce, v uradnih tekmovalnih
sistemih NPŠZ do starosti 20 let in so v 1. ali 2. ali 3. kategoriji športnih panog v občini izvajajo
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Vsakemu izbranemu društvu se sofinancira delovanje v višini 100 točk, zvezi športnih društev v
višini 300 točk in zavodu na lokalni ravni v višini 300 točk.

TABELA 22 25: Merila za sofinanciranje delovanja športnih društev in zvez športnih
društev ter zavodov na lokalni ravni
Merilo
Točke
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Največ točk prejme izvajalec, ki je 10-0
imel v preteklem letu v svojih
programih
največ
udeležencev
(društvo, zavod) oziroma združuje
največ društev (zveza). Ostali
izvajalci prejmejo ustrezno nižje
število točk glede na razvrstitev.
Tradicija izvajalca
Največ točk prejme izvajalec, ki 10-0
deluje največ let (tekmovalni vidik).
Ostali izvajalci prejmejo ustrezno
nižje število točk glede na
razvrstitev.
Razvrstitev športne panoge v 1. kategorija
10 30
občini (velja za športna društva)
2. kategorija
5 15
3. kategorija
25
Izberejo se največ tri vloge društev, ena vloga zveze in ena vloga zavoda - tiste, ki so bile
ovrednotene z najvišjim številom točk. Če se na razpis ne prijavi zavod oziroma zveza, se
izberejo dodatna društva (skupno število sofinanciranih društev, zvez in zavodov je največ 5).
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine;
športna vzgoja otrok in mladine, vključenih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
kakovostni šport; vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge
izvajalca, je naslednji kriterij izbire višje število točk izvajalca glede na kazalce za razvrščanje
športnih panog.
Število udeležencev v programih
društev oziroma zavodov v
preteklem letu oziroma število
športnih društev v zvezi športnih
društev

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za delovanje športnih društev in zvez športnih društev ter zavodov na lokalni ravni,
deli z vsoto števila točk vlog izbranih izvajalcev na področju delovanja športnih društev in zvez
športnih društev ter zavodov na lokalni ravni. Vrednost sofinanciranja posameznemu izvajalcu
je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk izbrane vloge izvajalca,
ki je določena vnaprej (100 točk ali 300 točk).
XIV. RAZVOJNO–RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga
pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.
Sofinancira se lahko:
• izvedba različnih testiranj za mlade kategorizirane športnike (do 20 let) na Fakulteti za šport
oziroma drugi pristojni organizaciji,
• ugotavljanje zdravstvenega statusa mladih kategoriziranih športnikov (do 20 let).
A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in imajo v programu športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vključene kategorizirane športnike
do 20 let.

TABELA 23 26: Vrednotenje kategoriziranih (vrhunskih) športnikov
kategorizacija
točke
športnik svetovnega razreda
10 točk
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športnik mednarodnega razreda
športnik perspektivnega razreda
športnik državnega razreda
športnik mladinskega razreda

8 točk
6 točk
4 točke
2 točki

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Število točk posameznega izvajalca je določeno tako, da se pri posameznem izvajalcu seštejejo
točke vseh kategoriziranih (vrhunskih) športnikov.
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa,
predvidenih za razvojno-raziskovalno dejavnost, meritve, analize in svetovanja, deli z vsoto
števila točk izbranih izvajalcev na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti, meritev, analiz in
svetovanj. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se
vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega izvajalca.
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16) Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o vrednosti točke za
odmero komunalne takse za leto 2013.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 26/96,1/97, 43/99, 12/01), v povezavi z 9. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na ____________ redni seji dne ____________
sprejel
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto 2012 znaša 0,0950 EUR.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za leto 2012 po Odloku o
komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 6/2011).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa
se od 1. 1. 2013.
Številka:
Bled,
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Obrazložitev:
Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08), ki je začel
veljati 1. 1. 2007, je prenehal veljati Zakon o komunalnih taksah. V skladu z 9. členom Zakona o
financiranju občin lahko občina obračunava takso le za:
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje in
- druge zadeve, če tako določa zakon.
Za leto 2012 je bila vrednost točke določena v višini 0,0924 EUR. Predlagamo, da se za leto 2013
vrednost točke poveča za višino inflacije, tj. za 2,8 %. Vrednost točke za leto 2013 bi tako znašala
0,0950 EUR.
V letu 2012 je bila plačana taksa v višini 1.927,83,00 EUR, za leto 2013 pa planiramo 2.650,00
EUR.
Pripravila:
Bojana Por, svetovalka za splošne upravne zadeve
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17) Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se je seznanil s poročilom Sveta glasila
Blejske novice za leto 2012.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednica Sveta glasila Blejske novice Karmen Kovač
Poročilo o izhajanju glasila Blejske novice
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V letu 2012 je izšlo deset številk glasila, od tega so bile štiri številke obsežnejše: pred občinskim
praznikom, prva poletna junija in zadnja poletna avgusta ter decembrska. V povprečju je bilo
dobrih 18 vsebinskih strani, čeprav je po pogodbi med Občino Bled in izvajalcem storitve,
družbo Specom d.o.o. treba zagotoviti 16 vsebinskih strani, če ni dogovorjeno drugače. Dodatne
smo zagotovili na račun pridobljenih oglasov s strani družbe Specom.
Gradiva, ki so prispela pravočasno, smo objavili, če je bilo treba tudi v skrajšani obliki, sledili
smo želji, da objavimo čim več prispelih prispevkov. V uredništvu opažamo, da se blejska
društva, gospodarstvo in ostali, ki v občini delujejo, dobro odzivajo na glasilo in tudi sproti
poročajo o svojem delu.
Blejske novice so v letu 2012 dobile tudi svojo neuradno spletno stran www.mojaobcina.si/bled,
na kateri sproti objavljamo prispevke in članke o Bledu. Na njej je priložnost za oblikovanje
strani za vsako društvo ali drugo nevladno organizacijo v občini Bled.
Pripravili:
Odgovorna urednica Blejskih novic Romana Purkart
Predsednica Sveta glasila Blejske novice Karmen Kovač
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18) Kadrovske zadeve
a) Razrešitev in imenovanje člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje
turizma

PREDLOG SKLEPA:

Sklep bo posredovan z zapisnikom seje komisije.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI Janez Petkoš
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18) Kadrovske zadeve
b) Razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled

PREDLOG SKLEPA:

Sklep bo posredovan z zapisnikom seje komisije.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI Janez Petkoš

195

196

18) Kadrovske zadeve
c) Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Sklep bo posredovan z zapisnikom seje komisije.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik KMVVI Janez Petkoš
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19) Razno
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