Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-8/2008
Datum: 16-dec-2008

OBČINSKI SVET
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Spoštovani!
Za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, v prilogi posredujemo:
 k točki Razno - poročilo župana med obema sejama;
 zapisnike delovnih teles:
o Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem;
o Odbora za turizem;
o Odbora za družbene dejavnosti;
o Odbora za gospodarsko infrastrukturo;
o Odbora za prostor in varstvo okolja;
o Statutarno pravne komisije.

Janez Fajfar,
univ. dipl. etnolog, prof. geografije
župan Občine Bled
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10)
Razno - Poročilo župana med obema sejama
POROČILO O POTEKU VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI BLED
-

Južna in Severna razbremenilna cesta
Na sestanku s predstavniki DRSC 26.11.2008 je bilo dogovorjeno naslednje:
SRC
Občina Bled nasprotuje gradnji 4-pasovne ceste kot povezave krožišča na JRC in
krožišča na SRC. Navedeno utemeljujemo s tem, da koncept Bleda kot turističnega
mesta s 5000 prebivalci in s tipologijo vilske pozidave, ki prostorsko omejuje posege v
prostor že na samem vstopu v center mesta, nasprotuje gradnji štiripasovne vpadnice.
Ocenjeno je, da bi se prioritetna izvedba rekonstrukcije dvopasovne ceste na tem delu s
pločnikom in kolesarsko stezo in izgradnja krožišča Ljubljanske in Seliške ceste
ekonomsko upravičila, pri čemer je možno dolgoročno planirati širitev ceste in krožišča
glede na prihodnje prometne obremenitve. Dogovorjeno je, da se del ceste med
krožiščem na JRC in krožiščem na SRC vključi v območje obdelave OPPN SRC, za
katerega je Občina Bled že naročila strokovne podlage. V primeru urejanja z OPPN so
podani tudi ustreznejši pogoji za kasnejše razlastitve.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. DRSC predhodno preveri in uskladi poročilo – zapis razprave recenzijske komisije, ki
je obravnavala projektno dokumentacijo Severne razbremenilne ceste (Seliške ceste)
na obravnavi dne 09.10.2008
2. Občina Bled naroči projekt PZI za krožišče Seliške in Ljubljanske ceste.
3. DRSC na osnovi PZI projekta v letu 2009 pristopi k gradnji krožišča Ljubljanske in
Seliške ceste v skladu z določbami Zakona o javnih cestah in ga zgradi najkasneje do
septembra 2011 (veslaško prvenstvo).
4. Občina Bled naroči dodaten geodetski posnetek dela ceste med krožiščem na JRC in
SRC in pridobi strokovne podlage za OPPN. V začetku leta 2009 Občina prične s
postopkom OPPN SRC, s predvidenim sprejemom OPPN do konca leta 2009.
JRC
Odgovorni projektant g. Repež je predstavil izhodišča načrtovanja krožišča JRC in
Ljubljanske ceste. V območju krožišča je potrebno predvideti tudi izvennivojsko rešitev
kolesarske steze in pešpoti. Glede na to, da projektiranje PGD na preostalem delu JRC
poteka brez večjih časovnih zamikov, odgovorni projektant želi potrditev predlagane
rešitve krožišča s strani naročnika DRSC, da lahko nadaljuje s projektiranjem PGD, ki bo
zahtevalo še dodatne preiskave terena in zaradi tega več časa.
Podan je tudi predlog fazne izvedbe JRC, in sicer: 1. faza od krožišča do križišča JRC in
Selske ceste; 2. faza od križišča JRC in Selske ceste do viadukta čez Jezernico; 3. faza
od viadukta do priključka na regionalno cesto Bled-Bohinj pri Pristavi.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:

2

1. DRSC preveri in uskladi poročilo zapis razprave recenzijske komisije, ki je
obravnavala projektno dokumentacijo »Elaborat dimenzioniranja križišča Ljubljanska
cesta - JRC na Bledu« na obravnavi dne 26.3.2008
2. PNZ do 20. januarja 2009 pripravi katastrski elaborat JRC
3. Na osnovi katastrskega elaborata DRSC v mesecu februarju 2009 prične s
postopkom razpisa za oddajo del za odkupe zemljišč na trasi ceste
4. Ponovni sestanek v enaki sestavi za preveritev poteka dogovorjenih aktivnosti je
previden v začetku meseca marca 2009.
-

Veslaški center
V teku je faza projektiranja PGD projekta. Od zadnje seje OS v novembru ni novih
dejstev glede projektiranja.

-

Poročilo ob izdelavi RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE BLED 2009-2016 (RPOB)
Občina Bled pripravlja novelacijo razvojnega programa občine do leta 2016 oz. do leta
2023. Večje firme in zavode, ki delujejo v naši občini in imajo za razvoj občine tudi velik
pomen, smo zaprosili, da nas seznanijo z vizijo njihovega razvoja v naši občini do leta
2013 oz. do leta 2023.
Za izdelavo tega projekta, je župan imenoval projektno skupino, ki skupaj z izbranim
izdelovalcem RPOB operativno deluje na razvojnem programu naše občine. Projektna
skupina je imela že več sestankov, kjer so se zbrale ideje in projekti, ki so že v razvojnih
programih občine, dodali pa smo tudi strateške cilje, ki so jih posredovale firme in
zavodi. Na osnovi posredovanega gradiva, je projektni svet skupaj z izbranim
izdelovalcem RPOB izoblikoval prvi osnutek predloga RPOB in ga posredoval v
obravnavo Strateškemu svetu občine. Župan je imenoval Strateški svet z namenom, da
se opredeli do predlogov projektne skupine in sprejema strateške razvojne usmeritve
občine.
Prednostne usmeritve razvoja občine so razdeljene na 4 glavna področja in sicer:
1. strateški projekti na področju: TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE – cilj: Bled in okolica
postati bolj dinamična, inovativna in povezana turistična destinacija
2. strateški projekti na področju PROMETA IN OKOLJA – cilj: zdravo, urejeno in
kakovostno življenjsko okolje
3. strateški projekti Za POSLOVNO IN DRUŽBENO OKOLJE – cilj: privlačno poslovno
in ustvarjalno okolje za kreativne, izobraževalne, ekološke in preventivno zdravstvene
dejavnosti ter
4. strateški projekti za UPRAVLJANJE IN SODELOVANJE – cilj: učinkovito upravljanje
javnih storitev, služb in celotne občine v zadovoljstvo občanov
Načrtujemo, da bomo konec januarja 2009 predstavili osnutek dokumenta RPOB
Občinskemu svetu občine, Razvojni program Občine Bled pa naj bi bil sprejet v I. polovici
leta 2009.

-

Operacija »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela«
Dne 30. 11. 2008 je izvajalec del izdal II. začasno situacijo za opravljena dela v mesecu
novembru v višini 125.523 € , v kumulativni situacij pa znaša realizacija 192.123,98 €, kar
predstavlja 16 % od celotne vrednosti investicije. Za leto 2008 je po pogodbi predvidena
realizacija v višini 22% celotne pogodbene vrednosti, kar pomeni, da bo načrt za leto
2008 po vsej verjetnosti dosežen. Zaradi neugodnih vremenskih razmer bo asfaltiranje
vej BR 1, BR 2 in BR. 3 izvedeno pomladi 2009.

-

Na podlagi Idejne zasnove »Prenove javnega prostora v vaških jedrih Bohinjska
Bela«, ki ga je izdelal arhitekt Čelik Matevž z datumom izdelave avgust 2008 in projektne
naloge, je bil dne 8. 12. 2008 izveden začetek postopka oddaje javnega naročila izdelava
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projektne dokumentacije PZR, PZI (projekti za razpis in za izvedbo) vaško jedro
Bohinjska Bela. Rok za oddajo ponudb je do vključno 19.12.2008.
-

Zaradi iztrošenosti obstoječih kotlov v OŠ Bled, je Občina Bled izvedla JNMV za
zamenjavo obstoječega kotla. Razpis še ni zaključen. V drugi fazi pa bo občina pripravila
vso potrebno dokumentacijo za kompletno obnovo kotlovnice in kompletno energetsko
sanacijo objekta in poskušala kandidirati na sredstva evropskega kohezijskega sklada.

-

Občina Bled pripravlja projektno nalogo za razpis za izdelavo projektne dokumentacije za
večnamensko športno igrišče v Športnem parku. Izgradnja igrišča je predvidena v letu
2009.

-

V zvezi z objektom Prešernova cesta 2 na Bledu vas obveščamo, da nas je Inšpektorat
za okolje in prostor, OE Kranj dne 1.12.2008 kot prijavitelja nevarnega objekta obvestil,
da je bila inšpekcijskim zavezancem izdana odločba o rušitvi objekta skladno s 154.
členom ZGO-1.

-

V zvezi z objekti Vezenin na Spodnjih Selišah je bilo dne 1.12.2008 s strani UE
Radovljica vlagateljema Poslovnemu sistemu Mercator in podjetju Veletekstil izdano
gradbeno dovoljenje za odstranitev obstoječih proizvodno poslovnih in infrastrukturnih
objektov ter proizvodnih in skladiščnih hal nekdanje tovarne Vezenine Bled.

-

V zvezi z novo novoletno osvetlitvijo Bleda pojasnjujemo sledeče: rečemo lahko le to,
da smo od novoletne okrasitve dobili toliko, kolikor sredstev smo zanjo namenili. Bistveno
je kljub vsemu dejstvo, da imamo izdelan projekt osvetlitve, ki mu bomo sledili in bo v
celoti realiziran v nekaj letih, zato pričakujemo, da bomo v proračunu 2009 namenili za ta
del več sredstev. V pričakovanju dobave v tem letu je še osvetlitev gradu in Festivalne
dvorane. V fazi priprave projekta je bil podan očitek pripravljavcem, da hoteli niso bili
enakovredno zastopani v projektu, nakar smo projekt razširili tako, da je avtorica ga.
Karin Košak pripravila predloge tudi za okrasitve hotelov. Dopolnjen projekt je bil
pravočasno predstavljen blejskim hotelom, vendar je bil končni odziv hotelirjev kljub temu
premajhen. Upamo in pričakujemo, da bodo na sedaj znanih finančnih osnovah tudi
hotelirji pravočasno predvideli sredstva v proračunih za leto 2009. Glede na predloge
ponovne namestitve stare osvetlitve, pa je bila le-ta razdeljena krajevnim skupnostim,
poleg tega pa tudi ni smiselno združevati dva različna oblikovna koncepta okrasitve.

-

Terminski plan sej Občinskega sveta za I. polletje 2009
o 15. seja – 3. februar 2009
o 16. seja – 24. marec 2009
o 17. seja – 19. maj 2009
o 18. seja – 7. julij 2009
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ZAPISNIKI
SEJ DELOVNIH TELES
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Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/08
Datum: 8.12.2008
ZAPISNIK
13. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je
bila v ponedeljek, 8.12.2008 ob 18.00 uri v poročni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko
Vernig, Ažman Slavko, Anton Končar, Pavlič Franci in Ažman Jure
Ostali prisotni: Kristina Kunšič in Boris Malej
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 11.11.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled;
3. Razno.
Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so
soglasno sprejeli dnevni red.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 11.11.2008
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Jana Špec je podala ugotovitev, da sklepi, sprejeti na 12. Seji odbora niso realizirani v celoti
in o tem obvestila prisotnega direktorja občinske uprave. Nerealizirani sklepi odbora:
1. Člani odbora za proračun in finance vztrajajo, da se glede na problematiko
poslovanja WTE in posledice na proračun nerealizirana sklepa 10. Seje odbora
za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem realizirata.
Do naslednje seje Odbora za proračun in finance se pripravi (celotno- se črta)
poročilo s celotno problematiko in predlogi rešitve ter finančnimi posledicami
za leto 2008 in 2009.
2. Niso bili realizirani sklepi, sprejeti pod točko 4) Osnutek Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans I.
Srečko Vernig je podal pripombo, da je mnenja, da je Odbor za proračun in finance sam sebi
namen in ali je smiselno da preučijo celotno gradivo in sprejemajo sklepe, občinski svet jih
pa ne potrdi.
Boris Malej je obrazložil tematiko WTE. Povedal je, da je sklican posvetovalni organ, ki že 2
leti ni zasedal. Povedal je tudi, da je WTE podal poročilo, ki pa je pretežno tehnično in da ga
je Občina Bled zavrnila. Ta teden bodo dali novo, dopolnjeno poročilo.
Srečko Vernig je podal pripombo, da krivda ni samo na strani koncesionarja, pač pa na
posvetovalnem organu in strokovnih službah Občine Bled.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli zapisnik in dodatne sklepe (7 prisotnih – 7 ZA):
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1. Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 12. seje odbora za
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
2. Člani odbora za proračun in finance ugotavljajo, da ni bil realiziran sklep pod 1.
točko 12. seje: Glede na problematiko poslovanja WTE in posledice na proračun se
nerealizirana sklepa 10. Seje odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z
občinskim premoženjem realizirata. Do naslednje seje Odbora za proračun in
finance se pripravi poročilo s celotno problematiko in predlogi rešitve ter
finančnimi posledicami za leto 2008 in 2009. Ponovno se zahteva, da se takoj po
sestanku usklajevalne skupine pripravi poročilo, zlasti s finančnim delom ter se ga
pošlje članom odbora za proračun in finance.
3. Ugotovitveni sklep: Člani odbora za proračun in finance ugotavljajo, da niso bili
realizirani sklepi, sprejeti v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2008 - Rebalans I. Zdi se jim nesprejemljivo, da
Občinski svet negira sklepe Odbora za proračun in finance, kadar gre za tako
pomembno zadevo.
4. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Statutarno pravni komisiji, da
prouči na kakšen način se lahko v Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled doda
določba, da občinski svet glasuje o sprejetih sklepih delovnih teles.
Točka 2)

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Kristina Kunšič.
Boris Malej je povedal, da bo ta točka umaknjena iz dnevnega reda. Predlagal je, da bi člani
Odbora za proračun in finance podali svoje pripombe.
Jana Špec je podala pripombe:
- glede na prihajajočo recesijo bi v 3. Člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled dodali tudi turistični objekti
(objekti turističnega gospodarstva).
- nasprotuje da bi se črtala 3. alinea 2. odstavka 18. člena odloka (da bi se ukinila možnost
olajšave plačila nadomestila za objekte na področju šolstva, katerih soustanoviteljica je
Občina Bled).
- direktor občinske uprave odloča o oprostitvah, namesto župan ali občinski svet.
Vernig Srečko je podal pripombe:
- potrebno je opredeliti kaj pomeni 15 metrski pas,
- potrebno je opredeliti kaj pomeni cestno telo,
- odlok ne sme biti diskriminitoren (npr. odločbe Ustavnih sodišč) do posameznih subjektov
in panog
Slavko Ažman je podal pripombo, da je potrebno ugotoviti, kolikšen finančni efekt bi imela
sprememba odloka na proračun.
Boris Malej je povedal, da je glede na strateške usmeritve občine predviden razvoj mirnejših
dejavnosti na območjih, kjer se danes izvaja proizvodnja dejavnost (Kovinska Bled, d.d. in
Ogp Grad, Bled, d.d.). S povišanjem nadomestila se želi lastnike podjetij spodbuditi k
čimprejšnji preselitvi dejavnosti v za to določena območja. S tem se pričakujejo pozitivne
finančne posledice na proračun.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (7 prisotnih – 7 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance so sprejeli Osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled kot
informacijo in predlagajo, da bi se pripombe upoštevale pri pripravi Odloka.
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Točka 3)

Razno

Uvodno obrazložitev o Kandidaturi Slovenije za gostiteljico 13. zimskih olimpijskih iger 2018
je podal Boris Malej.
Povedal je, da kandidatura za Občino Bled ne more predstavljati nobene obveznosti in da
gre samo za posojo imena ter ni mišljeno, da bi se Občina finančno udejstvovala in da za
Občino Bled naj ne bi imela finančnih posledic.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (7 prisotnih – 7 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance so sprejeli Kandidaturo Slovenije za gostiteljico
13. zimskih olimpijskih iger 2018 kot informacijo.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon.
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 11.12.2008
ZAPISNIK
12. seje Odbora za turizem, ki je bila v torek, 9.12.2008 ob 19. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar,
Bojan Žerovec, Anica Holzner
Neopravičeno odsotni člani odbora: Miloš Ažman, Matjaž Berčon
Ostali navzoči: Marjana Burja-oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti , Saša
Repe – pri točki 3, Aleksandra Žumer – pri točki 2 in 4.
Po ugotovitvi o sklepčnosti, je predsednik seznanil člane odbora, da bo predlagana točka
»Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bled« umaknjena z dnevnega reda seje Občinskega sveta, zato se jo
umakne tudi s seje odbora za turizem. Zatem je predsednik predlagal v sprejem naslednji
dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 11.11.2008;
2. Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju
Občine Bled;
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti);
4. Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču
Straža;
5. Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora z dne 11.11.2008
Člani odbora za turizem na zapisnik 11. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo zapisnik 11. seje odbora z dne 11.11.2008.
Glasovanje: 5 prisotnih – 5 glasov ZA
Ad 2) Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju
Občine Bled;
Občina Bled je glede na predloge in pripombe na prejšnji osnutek Odloka o merilih in
pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, pripravila
nov osnutek odloka, katerega je predstavila Aleksandra Žumer. Obrazložila je tudi
upoštevanje predlogov in pripomb glede na prejšnji osnutek.
Člani odbora za turizem so v razpravi ocenili, da je predstavljeni osnutek bistveno boljši kot
prejšnji, zato so sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju Občine Bled.
Glasovanje: 5 prisotnih – 5 glasov ZA
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Ad 3) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski
cesti);
Uvodno obrazložitev osnutka Odloka je podala Saša Repe. V razpravi so bila podana
naslednja stališča in mnenja članov odbora:
- pri Vili Prešeren: s prostorskimi in drugimi akti je potrebno zagotoviti, da Vila
Prešeren tudi po obnovi ostane tip vile, kajti le taka arhitektura sodi na tako elitno
lokacijo.
- načrtovana gradnja ob Ribenski cesti:
- g. Žerovec: dejansko se bo potrebno odločiti ali toliko stanovanj Bled še prenese, ga.
Holzner: se ne strinja s tovrstno pozidavo, apelira na občino, da je potrebno bolj
poskrbeti za mlade družine in ne dovoliti gradnjo samo za turistične namene. G.
Lavrič: se z mnenjem ga. Holzner ne strinja.
Člani odbora za turizem so po razpravi sprejeli naslednje sklepe:
1. Člani odbora za turizem opozarjamo, da je gradnjo stanovanj za trg potrebno
prilagoditi razvojnemu programu Občine Bled.
Glasovanje: 5 prisotnih – 5 glasov ZA
2. Člani odbora za turizem predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti).
Opravljeno je bilo ločeno glasovanje. Glasovanje za:
- območje H6 – Vila Prešeren - 5 prisotnih – 3 glasov ZA, 1 glas PROTI
- območje M13/3 – ob Ribenski cesti - 5 prisotnih – 3 glasov ZA, 1 glas PROTI
Ad 4) Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču
Straža;
Obrazložitev osnutka Odloka je podala Aleksandra Žumer.
Ker člani odbora za turizem na osnutek odloka niso imeli pripomb, so sprejeli sklep:
Odbor za turizem se strinja z osnutkom Odloka o koncesiji za graditev obstoječe
vlečnice »Baby« na smučišču Straža ter predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da
ga sprejme po skrajšanem postopku.
Glasovanje: 5 prisotnih – 5 glasov ZA

Ad 5) Razno
Pod to točko je bilo obravnavano naslednje:
Predsednik g. Mežan je predlagal, da se odbor za turizem opredeli glede predloga župana
Občine Bohinj, da Bled v fazi preverjanja ideje za kandidaturo Slovenije za zimske olimpijske
igre 2018 prevzame vlogo mesta kandidata. Predlog je predstavil podžupan g. Žerovec.
Člani odbora so mnenja, da je tovrstna promocija izjemno pomembna za Bled, zato se
strinjajo, da ob predpostavki, da kandidatura za Občino Bled nima finančnih posledic, Bled
prevzame vlogo mesta kandidata.
Novoletna razsvetljava po Bledu – člani odbora za turizem menijo, da je letošnja nova
novoletna razsvetljava po Bledu lepa, vendar preskromna. Menijo, da je po Ljubljanski cesti
proti jezeru potrebno še kaj dodatno namestiti. Predlagajo, da se stara razsvetljava vrne na
določena mesta, kjer zdaj ni nič.
Taborjenje ribičev ob jezeru – člani odbora za turizem so opozorili, da je potrebno sprejeti
ukrepe, da ne bo več motečega »taborjenja« ribičev ob jezeru. Podžupan g. Žerovec je
povedal, da je občina že pristopila k izdelavi odloka, ki bo urejal plovni režim, priveze,
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kopanje in vse druge aktivnosti ob jezeru. V planu je, da bodo osnutek tega odloka
obravnavali odbori in Občinski svet spomladi.

Zapisala:
Marjana Burja
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 11.12.2008
ZAPISNIK
11. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 10. decembra 2008 ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Vanja Piber, Ana Miler, Ljuba
Kapus, Lea Ferjan , Aleš Vukelj (delno), Rado Mužan (delno)
Ostali navzoči: Aleksandra Žumer (pri 2. točki) in Neja Gašperšič - strokovna služba
Občine Bled
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik Janez Petkoš članom odbora predlagal naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 12.11.2008;
2. Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju
Občine Bled;
3. Sklep o določitvi cen programov
Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu;
4. Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 12.11.2008
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, sprejeli so naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 10. seje odbora, z dne 12.11.2008.
(5 prisotnih, 5 ZA)
Ad 2) Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju
Občine Bled
Razlago dopolnjenih sprememb Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju
Občine Bled je podala Aleksandra Žumer.
Med obrazlago je ga. Miler opozorila, da je glede na spremembo 1. odstavka 7. člena
osnutka Odloka (dodalo se je »tudi konkretnemu gostinskemu obratu«) potrebno tudi v 3.
odstavku 7. člena dodati izpostavljeno dikcijo. Aleksandra Žumer se je s tem strinjala.
Člani odbora so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti sprejmejo osnutek Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetih, na katerih
se opravlja dejavnost na območju Občine Bled in ga predlagajo občinskemu svetu v
sprejem.
(6 prisotnih, 6 ZA)
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Ad 3) Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
Kratko razlago je podala Neja Gašperšič. V razpravi je Ana Miler predlagala, da se v petem
členu Sklepa črta »eno ali več ur«, tako, da se stavek glasi:
Staršem, ki zamudijo prevzem otroka iz vrtca več kot petnajst minut, vrtec zaračuna dodatno
k mesečnemu plačilu še stroške dela preko polnega delovnega časa vzgojiteljice ali
pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri varovanju otroka
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
predlog Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
(7 prisotnih, 7 ZA)

Ad 4) Razno
1. Ljuba Kapus je vprašala, kako to, da na dnevnem redu Odbora za družbene dejavnosti
ni točke »Kandidatura Slovenije za gostiteljico XXXIII zimskih Olimpijskih iger 2018«. Po
njenem mnenju bi to točko moral obravnavati Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za
turizem, saj gre za projekt, ki se tiče turizma ter vseh občanov in njihovega družbenega
življenja nasploh. V prihodnje je potrebno biti pozoren glede uvrščanja točk dnevnega
reda za Odbor za družbene dejavnosti.
Aleš Vukelj in Janez Petkoš sta poudarila, da za to sejo Občinskega sveta ta točka ni
bila uvrščena na noben odbor, in da bo župan občine Bohinj ta projekt predstavil na seji
Občinskega sveta. Janez Petkoš je dejal, da je župan občine Bohinj projekt predstavil
na Strateškem svetu občine Bled in na koalicijskem sestanku. Ideja se mu zdi dobra,
prav tako Alešu Vuklju, ki je tudi seznanjen s projektom. Janez Petkoš je še dodal, da je
Bled zelo prepoznaven kot simbol Slovenije, zato se strinja s tem, da bi se ime Bleda
pojavljalo pri kandidaturi, saj je kandidatura dobra promocija.
Člani podpirajo projekt »Kandidatura Slovenije za gostiteljico XXXIII zimskih Olimpijskih
iger 2018«, vendar ob predpostavki, da Občina Bled nima nobenih finančnih obveznosti.
2. Rado Mužan je napovedal dve gledališki premieri, ki so jih pripravili v Ribnem in na
Bohinjski Beli in povabil vse člane na ogled predstav.
3. Ana Miler je povedala, da je adaptacija mansarde v Gimnaziji Jesenice zaključena. Šola
je na ta način pridobila 5 učilnic in 7 kabinetov. Za pomoč pri financiranju investicije se
zahvaljuje članom za podporo in Občini Bled za namenjena finančna sredstva. Otvoritev
prostorov bo 22.12. 2008 in so vsi člani povabljeni.
Povedala je še, da so dijakinje in dijaki Gimnazije Jesenice pripravili novoletni bazar z
modno revijo. Prireditev bo 19.12.2008 in so člani prav tako povabljeni.
Seja je bila zaključena ob 17 50.

Zapisala:
Neja Gašperšič

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

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/07
Datum: 11.12.2008
ZAPISNIK
14. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 10. 12.
2008 ob 1700 uri v zgornji sejni sobi občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora,
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Sergej Učakar, g. Boris Cvek , g.
Jožef Dijak
Upravičeno odsotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: ga. Marjetka Mandeljc
Ostali prisotni:
Občinska uprava: ga. Romana Starič, ga. Saša Repe
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 12.11.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti) ;
3. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1735.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in
predlagal potrditev.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili dnevni red.
K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 12.11.2008
Na zapisnik 12. seje odbora ni bilo pripomb, zato je predsednik odbora predlagal v sprejem
naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 13.
seje odbora, z dne 12.11.2008.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 2.: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 – ob
Ribenski cesti)I
Obrazložitev Osnutka je podala ga. Saša Repe in ob tem predstavila predmet posegov za
oba objekta.
V razpravi je g. Pogačar prosil za dodatno obrazložitev :
- V obrazložitvi je navedeno, da je dopustna novogradnja v prostornini prej odstranjenih
legalno zgrajenih objektov, zato sprašuje, ali so tudi nelegalno zgrajeni objekti - ga. Repe
odgovori, da to navaja Zavod za varstvo kulturne dediščine v svojih smernicah.
- Iz grafike je razvidno, da terasa posega v 15 m pas priobalnega zemljišča - ga. Repe
odgovori, da iz podanih usmeritev izhaja, da morajo biti vsi objekti s pripadajočo
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komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, odmaknjeni vsaj 15 m od meje vodnega
zemljišča Blejskega jezera.
- V obrazložitvi je navedeno, da se objekt poseda, zato sprašuje ali kdo spremlja stanje - ga.
Repe odgovori, da objekt razpolaga z uporabnim dovoljenjem.
Po zaključku razprave je predsednik predlagal glasovanje o predlaganih sklepih.
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe v gradivu.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 0
K točki 3.: Razno
Pod točko razno so imeli člani Odbora naslednja vprašanja in pobude:
G. Boris Cvek:
- G. Božič, ki stanuje na Gorenjski ulici v Ribnem, ga je prosil za nasvet, kje lahko zaprosi za
pomoč pri problemu posedanja na svojem zemljišču.
Odgovor: Ker niso podani vzroki za to stanje, bo občina v okviru svojih pristojnosti preverila
kako lahko stranki pomaga.
- zanima ga kako je z možnostjo priključevanja objektov na Savski cesti, ker je g. Skumavec
dobil informacijo, da se ne more priključiti.
Odgovor: Možnosti priključevanja so, različne so le tehnične možnosti, zato bo nadzorni
organ preveril to informacijo na terenu za konkretni primer.
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 17.35 uri.

Tajnica odbora
Romana Starič

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za prostor in varstvo okolja
Številka: 011-6/08
Datum: 12-dec-2008
ZAPISNIK 14. REDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
četrtek 11.12.2008 ob 19.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna dvorana)
Prisotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik
Kerčmar, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar, ga. Lilijana Krivec Skrt.
- ostali prisotni: ga. Saša Repe, ga. Barbara Jančič, ga. Ana Gradišar, ga. Vita Korinšek
(City studio Ljubljana).
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 13.11.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bled;
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti);
4. Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v
območje Natura 2000;
5. Razno.
Člani odbora so soglasno sprejeli 2 spremembi dnevnega reda:
1. Točka 2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled se umakne z dnevnega reda. Dnevni red se
ustrezno preštevilči.
2. Razširitev dnevnega reda za dodatno točko: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26.
členu PUP PC Bled.
TOČKA 1:

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 13.11.2008

Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so
s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 13. seje Odbora za
prostor in varstvo okolja, z dne 13.11.2008.
TOČKA 2:

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob
Ribenski cesti)
Obrazložitev sta podali ga. Saša Repe in ga. Vita Korinšek iz City studia Ljubljana
(izdelovalci sprememb PUP-a). Poudarili sta, da so smernice nosilcev urejanja prostora zelo
natančno definirane in omejujoče, kljub temu, da gre pri spremembi PUP-a le za spremembe
zelo splošnih določil obstoječega akta.
G. Ažman je poudaril, da gre predvsem v primeru Vile Prešeren za zelo občutljivo področje
ter da je zato potrebno striktno upoštevati smernice tako zavoda za varstvo kulturne
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dediščine kot tudi zavoda za varstvo narave. Po njegovem mnenju osnutek odloka
zadovoljivo zagotavlja, da se prostornina objekta ne bo povečevala ter da se bo spoštovala
obstoječa gradbena linija.
G. Pogačar je opozoril, da bo glede na smernice pri novogradnji Vile Prešeren potrebno
upoštevati 15 metrski odmik objekta od jezera, saj terasa obstoječega objekta sedaj sega
preko 15 metrskega pasu.
Na vprašanje članov odbora je ga. Korinšek pojasnila, da je ob Ribenski cesti predvidena
gradnja sedmih vrstnih hiš z dvema stanovanjskima enotama, torej skupaj 14 stanovanjskih
enot.
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti).
Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in
M13/3 - ob Ribenski cesti) upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo
upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev.
TOČKA 3:

Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja
Berja in Piškovice v območje Natura 2000
Obrazložitev je podal g. Slavko Ažman. G. Petkoš se s pozivom Ministrstvu strinja, vendar
meni, da bi bilo potrebno v območje Natura 2000 vključiti še ostale blejske naravne
znamenitosti. Po njegovem mnenju bi morali upoštevati enake kriterije za enake vrednote.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo poziv Ministrstvu za okolje in
prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000.
TOČKA 4:
Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. Členu PUP PC Bled
Obrazložitev je podala ga. Ana Gradišar. G. Pogačar je opozoril na problematiko izvedbe
kanalizacijskega sistema preko tangiranega zemljišča, za kar je bilo predhodno že
pridobljena služnost lastnika zemljišča.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08), Odbor za prostor in varstvo
okolja daje pozitivno mnenje k odstopanju višine opornega zidu od višine 120 cm do
najvišje višine 180 cm, v skupni dolžini 5,50 m, na zemljišču parc. št. 368/2 k.o.
Bohinjska Bela, po projektu št. Z/080610, julij 2008, ki ga je izdelalo podjetje Elcatel
d.o.o, odgovorni projektant Metka Černe, u.d.i.a pod pogojem, da se s strani
investitorja omogoči nemotena izgradnja kanalizacijskega voda v skladu s predhodno
podpisano služnostno pogodbo z Občino Bled.
Predsednik je sejo zaključil ob 20.10 uri.
Zapisala:
Barbara Jančič

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

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 12-dec-2008
ZAPISNIK
14. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 11.12.2008 ob 19.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Aleš Vukelj
Odsotna: Matjaž Berčon, Franc Pretnar
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je začela predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije, z dne 13.11.2008;
2.
Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Bled;
3.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bled;
4.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti);
5.
Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču
Straža;
6.
Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu;
7.
Razno:
- Postopek za rešitev pobud v evidenci.
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet (3 ZA).
Ad 1
Ga. Davorina je predlagala, naj se realizira pobuda, dana na prejšnji seji in sicer naj se določi
termin za izvedbo sestanka s člani SPK, glede sprememb in dopolnitev Statuta in
Poslovnika.
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 13. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 13. seje Statutarno pravne komisije z dne 13.11.2008.
Ad 2
Ga. Kapus je izpostavila, ali je nujno, glede na predlagani sklep, da se izvede skrajšani
postopek. Ga. Žumer je pojasnila, da bo to odvisno od pripomb, ki bodo podane na seji. Če
jih bo veliko, skrajšani postopek ne bo mogoč. Je bilo pa to predlagano iz razloga, ker je
potrebno do 15.12.2008 vložiti vloge za pridobitev soglasja za podaljšani obratovalni čas in bi
bilo smiselno, da je Odlok sprejet sedaj, da bi ga lahko uporabili. Na osnovi kratke razprave
so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Bled, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA)
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Ad 3
Izpostavljeno je bilo, da je potrebno obrazložitev nadgraditi glede na določbe Poslovnika in
sicer, naj se pod obrazložitve pripravljavec podpiše.
Predlagano je bilo, da se ne uporabi skrajšani postopek, saj gre za bistvene spremembe
odloka.
Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled, na občinskem svetu.
Sprememba naj se ne obravnava po skrajšanem postopku, saj za to niso podani
pogoji po Poslovniku.
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA)
Ad 4
Ga. Pirc je izpostavila vprašanje: v čem je razlika med postopkom, kjer imamo vloženih tristo
vlog in med postopkom, ko za posameznega investitorja spreminjamo PUP. Ga. Žumer je
pojasnila, da gre pri prvem za sprejemanje pravnega akta, ki bo za celotno območje Bleda
generalno določil območja, kjer so pozidave dovoljene ali ne. Pri tovrstnih aktih, ki ga
obravnavamo, pa gre za spremembe že obstoječega prostorskega akta in sicer primarno na
pobudo investitorja. V grobem je tudi pojasnila postopek priprave tovrstnega akta.
Tudi tu ni podpisnika obrazložitve. Ni natančno navedenih stroškov občine.
Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti),
na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA)
Ad 5
Ga. Kapus je izpostavila vprašanje, zakaj je tak naslov - da se izrecno navaja, da gre za
graditev. Ga. Žumer je pojasnila, da ZŽNPO uzakonja dve vrsti koncesij: K za gradnjo in K
izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza. V obrazložitvi je v poudarjenem besedilu
pojasnilo, zakaj podeljujemo koncesijo za graditev za že obstoječo vlečnico.
Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na
smučišču Straža, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA)
Ad 6
Ga Davorina je prosila za pojasnilo, kakšne so obstoječe cene in kakšne so spremembe, ki
jih prinaša sklep. Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli
naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, na občinskem
svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA)
Ad 7 Razno
Postopek za rešitev pobud v evidenci
V okviru obravnave navedene teme, so bili sprejeti sledeči sklepi:
1. Ugotavlja se, da Poslovnik občinskega sveta pobud v evidenci ne predvideva;
2. Predlaga se, da se v prihodnje upošteva določbe Poslovnika:
a) član občinskega sveta se opredeli, ali je z odgovorom /realizacijo pobude zadovoljen
ali ne;

19

b) če ni zadovoljen lahko zahteva dodaten odgovor/realizacijo do naslednje seje;
c) če z dodatnim odgovorom / realizacijo ni zadovoljen, lahko predlaga, da se obravnava
zadeva kot posebna točka na naslednji seji občinskega sveta, o čemer člani sveta
glasujejo;
3. strokovne službe občine naj izvedejo vsebinski pregled obstoječih pobud v evidenci,
ugotovijo, katere so že realizirane in katere ne ter realizirane v kontaktu s tistim, ki jo je
izpostavil, umaknejo iz evidence.
Nerealizirane pobude naj se v obstoječi obliki ne ohranjajo skozi vsa gradiva za občinske
seje, predlaga se krajši način - zgolj z opombo, celotna pobuda pa naj se objavi denimo na
spletni strani občine.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.
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