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4) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v 

prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Poročilo o poteku investicije v ureditev prometnega režima in 

šolskih igrišč pri Osnovni šoli prof. dr. J. Plemlja Bled. 
 

 

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Sonja Šlibar, vodja odd. za 

gospodarstvo in družbene dejavnosti. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občini Bled se je seznanil s Poročilom o poteku investicije v ureditev 

prometnega režima in šolskih igrišč pri Osnovni šoli prof. dr. J. Plemlja Bled. 

 

 

 
 

 

Janez Fajfar, 

         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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POROČILU O POTEKU INVESTICIJE V UREDITEV PROMETNEGA  REŽIMA  IN 

ŠOLSKIH IGRIŠČ PRI  OSNOVNI ŠOLI PROF.DR.J.PLEMLJA BLED 

 

 

Obrazložitev: 

Prometna ureditev pri osnovni šoli ne omogoča varnega dostopa otrok  v šolo in iz nje. Idejna 

zasnova  predvideva ureditev enosmerne dovozne poti ob robu morene z uvozom nasproti 

pokopališča in  izvozom na mestu obstoječega priključka ter izvedbo dodatnih parkirnih mest, ki 

bodo služila tako za potrebe  šole kot za potrebe kraja, v naslednji fazi ureditev igrišč in zelenih 

površin, kasneje pa po potrebi še izgradnja parkirišč ob Seliški.  

 

Investicija naj bi v skladu z dogovorom potekala fazno, in sicer: 

1.faza izvedba nove dovozne poti z bočnimi parkirnimi mesti, izvedbo 

avtobusne postaje ter ureditev varnih dovozov okrog šole 

167.177 € + DDV  

                    = 200.000 € 

2.faza izvedba igrišč in zelenih površin ter zgornjega parkirišča 178.117 € + DDV    

                    = 215.000 € 

3.faza izvedba dodatnih parkirišč na SV delu na Seliški 138.510 € + DDV  

                    =170.000 € 

 

 

V Načrtu razvojnih programov so za fazno izvedbo investicije predvidena  sredstva po letih:  

2008………….210.000 € 

2009………….210.000 € 

2010………….170.000 € 

 

V  mesecu juniju 2007  se je Občina Bled prijavila na dva javna razpisa Ministrstva za šolstvo in 

šport: 

 

Javni razpis za prijavo investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v 

Republiki Sloveniji  za vključitev v proračunsko leto 2008  (še ni sklepa o morebitnih 

zagotovljenih sredstvih iz državnega proračuna). 

ter  

 

Javni razpis za zbiranje predlogov  za sofinanciranje investicij v novogradnje in 

posodabljanje infrastrukture v letih 2008, 2009 in 2010, na podlagi katerega so že bila 

odobrena sredstva v višini 45.360 €  po letih: 

2008………..10.000 € 

2009………..20.360 € 

2010………..15.000 € 

 

Preden se začne z investicijo,  je potrebno počakati sklep  Ministrstva za šolstvo in šport o  

sofinanciranju investicije. Izvedba investicije  (kar pomeni izdajo sklepa o pričetku javnega 

razpisa za izvajalca GOI del) se ne sme začeti pred izdajo sklepa  MŠŠ o sofinanciranju, vendar 

pa mora biti  situacija investicije posredovana  na ministrstvo najkasneje oktobra 2008, kar 

pomeni, da bo postopek priprave na investicije potekal  po naslednjem terminskem planu: 

 

 

Terminski plan: 

 september 2007  -  razpis za izbiro projektanta za PGD in PZI 

 oktober – december 2007 – izdelava PGD  

 december 2007 – vloga za GD 
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 februar 2008 –  pridobitev GD 

 izdelava PZI 

 po prejetem sklepu MŠŠ - javni razpis za izvajalca 

 pomlad (najkasneje junija) – začetek investicije – 1. faza – krožna pot in parkirišča 

 oktober-zadnji rok za oddajo situacije za pridobitev državnih sredstev  (10.000 € v letu 08) 

 

 

 

Priloga: 

-  idejna zasnova (A4 fotokopija) 

 

 

 

September 2007    Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti 
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