Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila
za
seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Statutarno pravna komisija
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datum seje:
četrtek, 10. marec 2011
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
četrtek, 10. marec 2011
ob 16.00 uri, sp. sejna (poročna)

Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka: 011-1/2011-3
Datum: 7-mar-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009), sklicujem

2. sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 10. marca 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje odbora, z dne 9.2.2011;
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011;
Razno.

stran:
5–7
13 – 94
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750136.

Predsednica odbora
Jana Špec l.r.

Vabljeni:
- člani odbora za proračun in občinsko premoženje: Jana Špec, Srečko Vernig, mag.
Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
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Številka: 011-1/2011-2
Datum: 9-feb-2011
ZAPISNIK
1. seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v sredo, 09.02.2011 ob 17.00
uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig (do 18:50) in člani:
Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar
Ostali prisotni: v.d. direktor občinske uprave Matjaž Berčon
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011;
2. Informacija o sklepu o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar –
marec 2011;
3. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 1)
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
Predstavitev Odloka je potekala skupaj z Odborom za proračun in občinsko premoženje ter
Odbor za gospodarstvo in turizem.
Uvodno obrazložitev je podal župan Janez Fajfar, predstavitev Odloka (na prosojnicah) pa
v.d. direktor Matjaž Berčon.
Po predstavitvi proračuna sta potekali seji odborov ločeno.
Jana Špec je podala pripombo na :
- siromašenje oziroma pomanjkanje sredstev na področju vzdrževanja cest ter meni,
da bi morali varčevati na drugih področjih.
- ne strinja se z povečanjem sredstev za stroške dela v občinski upravi v letu 2011, saj
se ji zdi, da povečanje preveliko
- ne strinja se z novimi zaposlitvami v občinski upravi, izpostavila je zaposlitev
predvsem dveh pripravnikov
Podala je pohvalo na pripravljen Predlog Odloka o Proračunu občine Bled za leto 2011, saj
gre za razvojno naravnan proračun.
Izpostavila je tudi že odprta vprašanja glede stanja v zadevi WTE in Adriaplin.
Matjaž Berčon je odgovoril:
- da je na področju vzdrževanja cesta predlagana racionalizacija sredstev za 20%
zaradi manjših stroškov zimske službe.
- s problematiko glede zadeve WTE se je že seznanil. Povedal je, da bodo pri
reševanju zadev potrebna ustrezna pogajanja in da se bodo investicije izvajale še
vsaj 2 leti. Glede na to, da je pogodba sklenjena do leta 2027 in da so se okoliščine v
teh 9 letih spremenile, bo potrebno na novo definirati odnos, tako v pravnem kot
finančnem smislu, s sklenitvijo ustreznega aneksa h koncesijski pogodbi.
zadevo Adriaplin še ni proučil.
Janez Brence je imel pripombo, da bi moral biti Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2011
predložen občinskemu svetu v roku 30 dni po sprejetju državnega proračuna in ne šele 4
mesece kasneje
Planirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev v višini 240 € - zanima ga, zakaj prihodki po
Koncesijski pogodbi z podjetjem Adriaplin niso ustrezno planirani
Poudaril je, da bo opravil pregled v poslovnih knjigah občina glede evidentiranja pobota
koncesijske dajatve. Želi tudi, da se mu posredujejo dogovori (od številke 1 do 4 sklenjeni z
Adriaplinom).
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Prosil je tudi, da se ponovno proučijo stroški javnega WC-ja, saj se mu zdijo stroški v višini
27.000 € previsoki.
Izpostavil je visoke stroške električne energije – javna razsvetljava v Občini Bled, saj meni da
bi bili lahko nižji, če bi javno razsvetljavo uravnali s stikalno uro na posameznih področjih
Občine Bled.
Jana Špec je podala pripombo, da je odbor že v preteklem mandatu sprejel sklepe, da bi
občinska uprava pripravila ustrezna poročila glede podjetja WTE in Adriaplin, vendar jih do
danes niso prejeli. Predlagala je, da bi na novo imenovan odbor sprejel nov sklep.
Srečko Vernig je podal komentar za WTE s tem, da naj se pregledajo pogodbe in se zadeve
ustrezno prikažejo.
Pohvalil je tudi, da je v Predlogu Odloka o proračunu občine Bled za leto 2011 4 mio
razvojnih programov, kar je velik napredek za Občino Bled in da podpira pripravljen Predlog.
Podal je pripombo glede pravne podlaga za financiranje list Občine Bled in želi da se
trenutna pravna podlaga ponovno pravno preuči.
Franc Pavlič podal vprašanje glede proračunske postavke 20110119 – Urejanje območij
Nature 2000 v višini 30.000 €, saj pri proračunski postavki ni obrazložitve porabe sredstev.
Matjaž Berčon je razložil, gre za skupni projekt z Občino Gorje, ki je tudi pripravila projekt
zaradi kandidature na razpis za državna sredstva. Gre za ureditev gozdno sprehajalne ceste
Grimšče-Sebenje, ki je na območju Občine Bled. V primeru uspešne kandidature in
realizacije projekta, bo Občina Gorje sredstva povrnila v proračun Občini Bled, tako da iz
tega naslova Občina Bled ne bo imela stroška.
Jana Špec je imela pripombo glede sredstev za dejavnost TIC (plača tajnika za 4 ure) pri TD
Bled v višini 10.000 €. Predlaga, da se sredstva prenesejo iz proračunske postavke
20120201 – Dejavnost LTO Turizem Bled na proračunsko postavko 20120101 – dejavnost
turističnih društev, saj jo skrbi, da se sčasoma ne bi pozabilo, da so to sredstva ki pripadajo
TD Bled in so namenjena za financiranje plače tajnika.
Slavko Ažman je v povezavi s tem predlagal, da bi se za plačo tajnika TD Bled sklenila
tripartitna pogodba med Občino Bled, TD Bled in LTO Turizem Bled ter Asignacijska
pogodba za direktno nakazovanje sredstev.
Klemen Pangerc je predlagal, da bi vsa društva morala prejemati sredstva preko razpisov.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli predlagan sklep in dodatne sklepe (6 prisotnih – 6 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur.
list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2011, s pripombami, opravi javna razprava.
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje zadolži občinsko upravo, da do
naslednje seje pripravi končno poročilo v zadevi WTE in Adriaplin s posledicami
na Proračun občine Bled.
3. Odbor za proračun in občinsko premoženje zadolži v.d. direktorja, da do junija
2011 pripravi predlog nove reorganizacije občinske uprave.
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje zadolži v.d. direktorja za pripravo
možnosti dolgoročne rešitve upravljanja športne in turistične infrastrukture.
5. Odbor za proračun in občinsko premoženje predlaga, naj je realno pregleda NRPje ter postavi prioritete v skladu s finančnimi možnostmi in prioritetami v ORP-ju
Občine Bled.
6. Odbor za proračun in občinsko premoženje zadolži občinsko upravo, da so
ponovno preveri zakonsko podlago za financiranje političnih strank in list.

6

Izplačilo listam se zadrži do sprejema novih zakonskih podlag oziroma do
potrditve, da je obstoječa zakonska podlaga pravilna.
Točka 2)

Informacija o sklepu o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju
januar – marec 2011
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli sklep (6 prisotnih – 6 ZA):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s sklepom o
začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar – marec 2011.
Točka 3)
Razno
Nataša Hribar je podala informacijo glede Polletnega poročila za leto 2010.
Polletno poročilo za leto 2010 bi moralo biti predloženo v obravnavano občinskemu svetu v
mesecu juliju 2010 ali na prvi naslednji redni seji. Ker je omenjena »naslednja« seja
občinskega sveta šele v letu 2011 (zaradi lokalnih volitev), po posvetovanju z notranjo
revizorko občine Bled zadostuje, da Polletno poročilo za leto 2010 svetnikom posredujemo le
v elektronski obliki in da glede na omenjeno situacijo sklep občinskega sveta o seznanitvi
Polletnega poročila ni potreben.

Seja je bila zaključena ob 20:00 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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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-3/2011-5
Datum: 7-mar-2011

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

1. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v četrtek, 10. marca 2011, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. a. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje komisije, z dne 9.2.2011,
b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanje 1. redne seje komisije, z dne
15.2.2011;
2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011;
3. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec;
4. Razno.

stran:
9 – 10
11 – 12
13 – 94
95 – 102
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750133.

Predsednik komisije
Miran Vovk l.r.

Vabljeni:
- člani komisije: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Breda Petelinc, vodja odd. za pravne in splošne zadeve
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Številka: 011-3/2011-2
Datum: 10-feb-2011
ZAPISNIK
1. sejo Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 9. februarja 2011, ob 19.00 uri,v
sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Miran Vovk, Pavla Zupan, Karmen Kovač in Ludvik Kerčmar
Odsoten: Anton Omerzel
Ostali prisotni: podžupan Anton Mežan, zapisnikar Breda Petelinc
Sejo je vodil predsednik komisije Miran Vovk, ugotovil je sklepčnost komisije in predlagal, da
komisija sprejme dnevni red. Glasovalo se je za sprejem predlaganega dnevnega reda kot
sledi:
1.
2.
3.
4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
Informacija o sklepu o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar –
marec 2011
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Razno

Dnevni red je bil sprejet SOGLASNO (4 ZA).
Predsednik komisije je prisotnim pojasnil način dela in pristojnosti te komisije, kot jih določata
56. a člen in šesti odstavek 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled.
Ad. 1
Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 na seji Občinskega
sveta.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad. 2
Predsednik Statutarno pravne komisije prisotne seznani tudi s 103. členom Statuta Občine
Bled, ki je podlaga za začasno financiranje občine.
Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo Informacije o sklepu o začasnem financiranju Občine Bled za obdobje
januar–marec 2011 na seji Občinskega sveta.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad. 3
Predsednik Statutarno pravne komisije prisotne seznani z določbo 48. člena Zakona o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja in jih opozori, da le-ta določba ni pravna
podlaga za sprejem pravilnika, zato predlaga, da komisija sprejme sklep, da se ta določba
črta iz preambule pravilnika.
Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednja
sklepa
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1. »V preambuli Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec se črta navedba 48. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
2. Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na seji Občinskega sveta.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad. 4 (Razno)
Člani Statutarno-pravne komisije se ne strinjajo z 2. točko 10. člena Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec (kriterij: Otrok katerega eden od staršev je zaposlen v Vrtcu Bled 40 točk), saj je
določba sporna iz več razlogov, tako glede dodeljene višine točk, kot tudi zaradi morebitne
diskriminacije pri sprejemu otrok v vrtec. Breda Petelinc je pojasnila, da Zakon o vrtcih
določa, da kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občinski svet s splošnim aktom, vendar pa
ti kriteriji ne smejo biti diskriminatorni. V sodni praksi ni naletela na primere, ko bi sodišče
odločalo o dopustnosti tega kriterija oz. se izreklo, da je ta kriterij diskriminatoren. Predsednik
komisije je še pojasnil, da, kot je seznanjen, druge občine oz. vrtci v svojih predpisih nimajo
določenega tega kriterija.
Glede na navedeno člani predlagajo, da članica oz. svetnica Pavla Zupan o pomisleku
Statutarne komisije seznani Odbor za družbene dejavnosti, saj menijo, da je ta kriterij
sporen. Nadalje pa naj predstavnik vrtca tudi pojasni, na podlagi česa so predlagali ta kriterij
in le-temu določili tudi največ točk, v primerjavi z drugimi kriteriji za sprejem otrok v vrtec.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala: Breda Petelinc
Predsednik komisije
Miran Vovk
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Številka: 011-3/2011-4
Datum: 17-feb-2011
ZAPISNIK
nadaljevanja 1. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 15. februarja 2011,
ob 16.30 uri, v Festivalni dvorani na Bledu
Prisotni: Miran Vovk, Pavla Zupan, Karmen Kovač in Ludvik Kerčmar
Odsoten: Anton Omerzel
Ostali prisotni: podžupan Anton Mežan, zapisnikar Breda Petelinc
Sejo je vodil predsednik komisije Miran Vovk, ugotovil je sklepčnost komisije in predlagal, da
komisija sprejme dnevni red. Glasovalo se je za sprejem predlaganega dnevnega reda kot
sledi:
1. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec;
2. Razno.
Dnevni red je bil sprejet SOGLASNO (4 ZA).
Ad. 1
Predsednik komisije je pojasnil, da je bil tik pred sejo s strani Vrtca Bled pripravljen nov
osnutek pravilnika, za katerega je predstavnica vrtca na seji odbora za družbene dejavnosti
pojasnila, da vrtec želi, da je le-ta obravnavan na drugi seji Občinskega sveta, saj so iz
pravilnika črtane le nekatere določbe, ki jih vsebuje že zakon o vrtcih in ki se lahko
neposredno uporabljajo, javna objava vpisa v vrtec pa je predvidena do sredine meseca
marca,.
Predsednik komisije je prisotne seznanil, s 3. odstavkom 61. člena Poslovnika Občinskega
sveta, ki določa, da mora biti gradivo za sejo delovnega telesa poslano članom komisije
najmanj tri dni pred sejo komisije, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo novega osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na seji Občinskega
sveta.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad. 2 Razno
1. Člani komisije ugotavljajo, da je potrebno določbe odloka o priznanjih Občine Bled
spremeniti oz. dopolniti tako, da se določijo področja, da bi se posamezna priznanja
podeljevala po posameznih področjih (gospodarstvo, kultura, šport,…).
Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije predlagajo, da Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pripravi predlog novega odloka o priznanjih Občine Bled.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
2. Predsednik komisije je opozoril, da je bil Poslovnik občinskega sveta že večkrat
spremenjen. V Ur. l. RS št. 67/2009, je bilo objavljeno tudi uradno prečiščeno besedilo
Poslovnika Občine Bled, h kateremu pa je bil sprejet in objavljen tudi popravek
poslovnika (Ur. l. RS št. 78/2009), zato meni, da bi bilo potrebno sprejeti čistopis
poslovnika, zaradi lažje preglednosti.
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Na podlagi kratke razprave so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji
sklep:
Člani Statutarno pravne komisije bodo pripravili nov predlog uradno prečiščenega
besedila Poslovnika Občinskega sveta.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.

Zapisala: Breda Petelinc
Predsednik komisije
Miran Vovk
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