
                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

110 

 

9) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Andrej Eržen, višji svetovalec za 
pravne zadeve. 

 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. 
Plemlja Bled obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja 
Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. 
Plemlja Bled.  

 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

prof. geografije 
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UBP5, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09 - UPB) je Občinski svet Občine Bled na svoji  ... dopisni seji dne ... sprejel 

 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. J. PLEMLJA BLED 

 
 

1. člen  
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled (Uradni list 
RS, št. 66/1996, 72/1998 in 97/2008) se drugi odstavek 5. člena dopolni z: 

35.119 Druga proizvodnja električne energije 
35.140 Trgovanje z električno energijo 

 
2. člen  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
 
 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201991032200|RSS-12|442|481|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994072700|RS-45/I|2835/I|1735|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996021200|RS-8|617|379|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
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OBRAZLOŽITEV: 
 
 
Opis stanja: 
Občinski svet Občine Bled je na svoji 17. redni seji dne 17. oktobra 1996 sprejel Odlok o 
uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z 
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. RS 66/1996. 
Občina Bled je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled.  
 
Predlog za dopolnitev: 
V okviru projekta REAAL švicarska vlada financira izvedbo investicij z uporabno obnovljivih 
virov energije na Osnovni šoli prof. dr. J. Plemlja Bled. Predvidena je izgradnja sončne 
elektrarne na strehi osnove šole. 
 
Proizvodnja in prodaja električne energije bo potekala preko Osnovne šole prof. dr. J. 
Plemlja Bled, zato je potrebno dopolniti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–
izobraževalnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled v 5. členu, ki se nanaša na 
opravljanje dejavnosti. 
 
Drugi odstavek 5. člena odloka se dopolni z naslednjima dejavnostima: 
35.119 Druga proizvodnja električne energije 
35.140 Trgovanje z električno energijo 
 
Ocena finančnih posledic: 
Javni zavod lahko v naslednjih 15 letih pričakuje približno 2.500 € prihodkov letno iz tega 
naslova. 
 
 
Pripravil: 
Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
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