Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila
za
seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled

datum seje:
torek,
12.
april 2011
Odbor za proračun in občinsko premoženje
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
torek, 12. april 2011
Odbor za gospodarstvo in turizem
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
sreda,13. april 2011
Statutarno pravna komisija
ob 19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja četrtek, 14. april 2011
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
četrtek, 14. april 2011
Odbor za družbene dejavnosti
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka: 011-1/2011-5
Datum: 6-apr-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009), sklicujem

3. sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 12. aprila 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
stran:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 10.3.2011;
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska
bilanca Občine Bled za leto 2010;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče;
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče;
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče;
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče;
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11;
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del
zemljišč 151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela;
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč
parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica;
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela;
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno;
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo;
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica;
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta;
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče;
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče;
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica;
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč
181 in 182 k.o. Ribno;
Poročilo o koncesijskih razmerjih z Adriaplinom in WTE;
Izhodišča za upravljanje s športno turistično infrastrukturo;
Razno.

6
priloga
121 – 152
121 – 122
123 – 124
125 – 126
127 – 128
129 – 130
131 – 132
133 – 134
135 – 136
137 – 138
139 – 140
141 – 142
143 – 144
145 – 146
147 – 148
149 – 150
151 – 152

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750136.
Predsednica odbora
Jana Špec l.r.
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/
/
/

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: 011-1/2011-4
Datum: 10.03.2011
ZAPISNIK
2. seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 10.03.2011 ob 17.00
uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Franc Pretnar in člani: Srečko
Vernig, Slavko Ažman, Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc
Odsotna: Marija Strgar
Ostali prisotni: v.d. direktor OU Matjaž Berčon, podžupan občine Bled Anton Mežan
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje, z dne 9.2.2011;
2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Bled za leto 2011;
3. Razno.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje odbora, z dne 9.2.2011
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik in
dodatna sklepa (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 1. seje
odbora za proračun in občinsko premoženje.
Točka 2)
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Bled za leto 2911
Slavko Ažman je postavil vsebinsko vprašanje glede vložitve amandmajev na dopolnjen
predlog proračuna za leto 2011.
Matjaž Berčon je pojasnil, da se za pravočasno vložen amandma šteje, če je oddan do
sobote na pošti ali po elektronski pošti do vključno 0:00.
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 svetu
Občine Bled, da sprejme Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2011.
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje predlaga, naj se realno pregleda NRPje ter postavi prioritete v skladu s finančnimi možnostmi in prioritetami v ORP-ju
Občine Bled. Projekti naj se opredelijo finančno ovrednoteni po letih in kot take
predstavi kot informacija na seji Odbora za finance in občinsko premoženje.
Točka 7)
Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.35 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

Odbor za gospodarstvo in turizem
Številka: 011-2/2011-3
Datum: 6-apr-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 gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 12. aprila 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 9.2.2011;
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska
bilanca Občine Bled za leto 2010;
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010;
Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010;
Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011;
Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju
Občine Bled;
Upravljanje Blejskega jezera;
Razno.

stran:
8–9
priloga
51 – 90
91 – 104
105 – 110
111 – 114
211 - 219
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750129.

Predsednica odbora
Davorina Pirc l.r.

Vabljeni:
- člani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda
Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak
- 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
- Marjana Burja, tajnica odbora
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Številka: 011-2/2011-2
Datum: 10-feb-2011
ZAPISNIK
1. seje Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila v sredo, 9.2.2011 ob 17. uri
Navzoči člani odbora: mag. Leopold Zonik podpredsednik in člani: Majda Loncnar, Miran
Vovk, Tina Štefančič Košir, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak
Opravičeno odsotna: Davorina Pirc, predsednica
Ostali navzoči: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon (na skupnem
delu obeh odborov), podžupan Toni Mežan, Marjana Burja-tajnica odbora, Eva Štravs
Podlogar- direktorica Turizma Bled
V združenem delu seje Odbora za proračun in občinsko premoženje ter Odbora za
gospodarstvo in turizem je najprej vse navzoče pozdravil župan Janez Fajfar.
V nadaljevanju skupne seje je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil
predlog poračuna Občine Bled za leto 2011. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi
proračuna, primerjavo med leti, ter poudaril, da je ključni razlog za znižanje relativno
visokega standarda sledenje dolgoročnim ciljem v občini, t.j. izvajanje občinskega razvojnega
programa.
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji. Zaradi odsotnosti predsednice je
sejo Odbora za gospodarstvo in turizem vodil podpredsednik mag Leopold Zonik. Člani
Odbora za gospodarstvo in turizem so soglasno sprejeli
Dnevni red:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
2. Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2011
3. Razno
Ad 1) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
Marjana Burja je na kratko predstavila proračunske postavke na področju gospodarstva in
turizma.
V razpravi je Miran Vovk predlagal, da župan ponovno prične z aktivnostmi za postavitev
označevalnih tabel ob avtocesti za večjo razpoznavnost Bleda, predvsem sedaj ob
svetovnem veslaškem prvenstvu.
Martin Merlak je predlagal, da naj se ponovno prouči lokaciji v Lescah in pri Vrbi.
Člani odbora predlagajo, da se prihodnji proračun sprejme za 2 leti in sicer najkasneje v
mesecu novembru.
Člani so opozorili na redakcijske popravke na strani 9. (Občina Jesenice), 48. (pravilni
znesek je 2.000 € in ne 4.000 €) in stran 109 (rolba, in ne ratrak).
Zatem so člani odbora soglasno sprejeli sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
da 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.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 2) Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2011
Direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar je na kratko predstavila Plan dela in finančni
načrt Turizma Bled za leto 2011.
V razpravi so člani odbora opozorili na:
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-

-

-

-

-

Strokovne službe Občine Bled naj preverijo ali so sredstva za infrastrukturo na Cesti
svobode za Riklijeve dneve vključena v proračun za leto 2011 in o tem obvestijo člane
odbora.
Določene razgledne točke so precej zaraščene in neurejene. Člani odbora predlagajo, da
Komisija za izvajanje odloka o urejanje zelenih površin v naseljih občine Bled skupaj z
LTO Bled pregleda razgledne točke, katere je potrebno očistiti in urediti.
Člane odbora zanima, koliko je resnična informacija, da večina blejskih hotelov posluje
slabo. Dejstvo je, da so cene padle, trenutno ni realne situacije. Bled izgublja počitnikarje,
ki imajo čas in pridejo za dalj časa. Potrebno je razmisliti o programu, ki bi obdržal turista
na Bledu več, kot le za nekaj dni. Izvenpenzionska ponudba je slaba. Razen
adrenalinskega parka ni nobene nove atrakcije oz zanimivosti, ki bi si jo turist ogledal.
TIC Brnik – člani menijo, da je propagandno ustrezno založen, vendar lokacija ni
ustrezna (in tudi premajhen prostor). Člani predlagajo, da se poišče novo ustrezno
lokacijo za TIC na Brniku.
Glede na pomembno vlogo turizma na Bledu, člani odbora predlagajo, da župan večkrat
letno skliče sestanek s predstavniki blejskega turizma.

Zatem so člani odbora soglasno sprejeli sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
naj da soglasje k Planu dela in finančnem načrtu Turizma Bled za leto 2011.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA

Ad 3) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.

Zapisala:
Marjana Burja
Podpredsednik Odbora za gospodarstvo in turizem
mag. Leopold Zonik
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-3/2011-7
Datum: 6-apr-2011

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

3. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v sredo, 13. aprila 2011, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje komisije, z dne 10.3.2011;
2. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010;
3. Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju
Občine Bled;
4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture - 1;
5. Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled;
6. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;
7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
- 5;
8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega
režima na Blejskem jezeru - 2;
9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih
površin v Občini Bled – 3;
10. Razno.

stran:
11 – 12
priloga
111 – 114
115 – 116
117 – 120
189 – 198
199 – 202
203 – 206
207 - 210
/

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
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Številka: 011-3/2011-6
Datum: 10-mar-2011
ZAPISNIK
2. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek 10. marca 2011, ob 16.00 uri,v
sejni sobi Občine Bled (pritličje-poročna dvorana).
Prisotni: Miran Vovk, Pavla Zupan, Ludvik Kerčmar in Anton Omerzel
Odsotna: Karmen Kovač
Ostali prisotni: Matjaž Berčon, zapisnikar Breda Petelinc
Sejo je vodil predsednik komisije Miran Vovk, ki je uvodoma ugotovil sklepčnost komisije.
S sklicem je bil predlagan 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.
Glede na prejeto gradivo, dne 8.3.2011, je predsednik predlagal razširitev dnevnega reda z
novo, 4. točko: Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«.
Sedanja 4. točka: Razno, postane 5. točka dnevnega reda.
Predsednik je dal na glasovanje nov predlog DNEVNEGA REDA:
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. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«.
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet SOGLASNO ( 4 ZA).
Ad. 1a
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije so potrdijo zapisnik 1. redne seje komisije z dne 9. 2.
2011.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad. 1b
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji
s k l e p:
Člani Statutarno pravne komisije potrdijo zapisnik nadaljevanja 1. seje komisije, z dne
15. 2. 2011.
Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA)
Ad. 2
Predsednik komisije je navzoče seznanil, da je bilo v uradnem listu RS, št. 11/2011
objavljeno uradno prečiščeno besedilo zakona o javnih financah, ki je naveden v preambuli
dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Bled za leto 2011.
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji
s k l e p:
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Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 na
seji Občinskega sveta, s pripombo naj se preambula dopolnjenega predloga odloka
spremeni z navedbo relevantne navedbe uradnega lista, v katerem je bil objavljen
čistopis Zakona o javnih financah (črta se »79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP« in se nadomesti z »11/2011«).
Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA)
Ad. 3
Predsednik komisije je navzoče seznanil, da je ta točka ponovno na dnevnem redu, in da je
predlagani pravilnik obravnaval svet vrtca na svoji seji in ga sedaj predlaga občinskemu
svetu v sprejem.
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji
s k l e p:
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
Predsednik komisije je povzel določbo 73. člena Poslovnika Občinskega sveta, ki določa
pogoje za skrajšani postopek za prejem odlokov. Glede na to, da je dne 4. 3. 2011 odstopil
v.d. dekana in da zavod potrebuje drugega v.d. dekana, saj organi zavoda še niso
konstituirani, 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled« na
Občinskem svetu in predlagajo, da ga Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku.
Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA)
Ad. 5 Razno
Navzoče je pozdravil v.d. direktorja občinske uprave in povzel delo statutarno pravne
komisije ter članom komisije zaželel uspešno delo.
Seja je bila zaključena ob 16.35 uri.

Zapisala: Breda Petelinc
Predsednik komisije
Miran Vovk
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
Številka: 011-4/2011-3
Datum: 6-apr-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 prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 14. aprila 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
stran:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011;
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska
bilanca Občine Bled za leto 2010;
Lokalni energetski koncept Občine Bled;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče;
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče;
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče;
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče;
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11;
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del
zemljišč 151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela;
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc.
št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica;
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela;
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno;
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo;
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica;
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta;
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče;
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče;
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica;
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181
in 182 k.o. Ribno;
Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in
Občine Gorje za leto 2011 – za območje Občine Bled;
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Bled - 5;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi
plovbnega režima na Blejskem jezeru - 2;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih
površin v Občini Bled – 3;
Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP planska
celota Bled
Razno.
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15 – 18
priloga
priloga
121 – 152
121 – 122
123 – 124
125 – 126
127 – 128
129 – 130
131 – 132
133 – 134
135 – 136
137 – 138
139 – 140
141 – 142
143 – 144
145 – 146
147 – 148
149 – 150
151 – 152
153 – 188
189 – 198
199 – 202
203 – 206
207 – 210
priloga
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750116.

Predsednik odbora
Janez Petkoš l.r.

Vabljeni:
- člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko
Ažman, Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc in Peter Pogačar
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- mag. Bojana Novak, vodja odd. za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo
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Številka: 011-4/2011-2
Datum: 10-feb-2011
ZAPISNIK
1. seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja občine Bled, ki je bila v četrtek, 10.
februarja 2011, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana)
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
g. Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, ga. Majda Loncnar, g. Ludvik
Kerčmar in g. Peter Pogačar
Neopravičeno odsotni: g. Anton Omerzel, ga. Davorina Pirc
Ostali prisotni:
župan g. Janez Fajfar, v.d. direktor občinske uprave g. Matjaž Berčon, ga. Bojana Novak,
ga.Saša Repe, g. Franci Pavlič
Eco Consulting d.o.o. Ljubljana : ga. Urša Kmetec, g. Niko Dobrovoljc – ( pri točki 2.)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011;
2. Predstavitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled;
3. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1940.
Prva točka dnevnega reda je uvodoma potekala na skupni seji z Odborom za družbene
dejavnosti. G. župan je uvodoma pozdravil vse prisotne, v nadaljevanju pa je g. Berčon
članom predstavil osnovna izhodišča za pripravo proračuna ter glavne usmeritve razvoja
občine Bled, na kratko pa jim je bil predstavljen tudi celotni postopek sprejemanja proračuna.
Po končani predstavitvi je Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja nadaljeval sejo
po predlaganem dnevnem redu. Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Janez Petkoš in
po ugotovitvi sklepčnosti najprej predlagal potrditev dnevnega reda z razširitvijo s točko 3.
Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP planska celota Bled, tako da
se razširjeni dnevni red glasi:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
2. Predstavitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled
3. Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP planska celota
Bled
4. Razno
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 1.: Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011;
Uvodno obrazložitev so podali ga. Bojana Novak, ga. Saša Repe, g. Franci Pavlič, ki so
članom odbora obrazložili planirana proračunska sredstva na posameznih proračunskih
postavkah in sicer na področju prostora, gospodarske infrastrukture in varstvo okolja.
Predsednika odbora je zanimalo glede ureditve Kolodvorske ceste. Ga. Novakova je
obrazložila, da so letos planirana sredstva za novelacijo projektne dokumentacije za ureditev
Kolodvorske ceste od Rečiške ceste do železniške postaje Bled. V razpravi so člani odbora
predlagali, da se projekt ureditev Kolodvorske ceste obravnava v obsegu od Rečiške ceste
mimo železniške postaje Bled do Velike Zake.
G. Petkoš je izpostavil vprašanje tudi o varstvu vodnih virov in voda. G. Pavlič je obrazložil,
da so v preteklem letu bile izvedene hidrogeološka poročila za pridobitev vodnega dovoljenja
za vodna zajetja.
G. Kerčmar je imel vprašanje ali je Čistilna naprava Bled že pridobila uporabno dovoljenje in
kako je z neplačniki odločb o komunalnem prispevki za kanalizacijo. Ga. Novakova je
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obrazložila, da je čistilna naprava pridobila uporabno dovoljenje v mesecu avgustu 2008, vsi
uporabniki kanalizacijskega sistema v skladu občinskimi akti pa morajo ob priključitvi na
kanalizacijo oziroma čistilno napravo plačati komunalni prispevek. Odločbe bodo prejeli vsi
občani, ki imajo možnost priključitve na kanalizacijski sistem. V primeru neplačila bo Občina
Bled pričela postopek izterjave neplačanih obveznosti iz tega naslova.
Pri obravnavi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim občinskim
premoženjem za leto 2011 je bil na predlog predsednika sprejet sklep: Vrednost vsake
prodaje oziroma nakupa nepremičnine sprejema in potrdi Občinski svet, kot je bila že
dosedanja praksa.
Sklep:
Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da 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.
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se izdela novelacija projektne dokumentacije
za ureditev Kolodvorske ceste od Rečiške ceste mimo železniške postaje Bled do
Velike Zake.
Pripomba:
Člani odbora predlagajo: Vrednost vsake prodaje oziroma nakupa nepremičnine
sprejema in potrdi Občinski svet, kot je bila že dosedanja praksa.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 2:
Predstavitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled;
Obrazložitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled je predstavila ga. Urša Kmetec iz
podjetja Eco Consulting d.o.o. iz Ljubljane: Povedala je, da je občina Bled pristopila k izdelavi
lokalnega energetskega koncepta z namenom, da se pripravi celoviti pregled dejanske porabe
energije na celotnem območju občine in pripravijo predlogi z rešitvami na področju energetske
oskrbe lokalne skupnosti z upoštevanjem dolgoročnega razvoja lokalne skupnosti na različnih
področjih in obstoječih energetskih kapacitet. Lokalni energetski koncept je namenjen
predvsem k povečevanju osveščenosti in informiranosti uporabnikov energije ter, da se
pripravijo določeni ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih
rešitev.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, predvsem so imeli vprašanja v zvezi z investicijami
na področju geotermalne energije in toplotnih črpalk.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli sledeči
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagana sklepa.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 3:

Obravnavanje posegov v prostor, v skladu s 26. členom PUP za plansko
celoto Bled
1.) Mnenje k posegu v prostor: Neskladna gradnja garni penziona
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
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, 29/10) Odboru za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k uporabi rdeče kritine pri
projektu legalizacije neskladne gradnje na zemljiščih parc. št. 727/9, 729/1, 728/2 k.o.
Želeče, št. projekta 2802, ki ga je izdelal projektant Kontura d.o.o. Bled, odg. vodja
projekta Zora Završnik Črnologar, u.d.i.a..
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

16

2.) Mnenje k posegu v prostor: Legalizacija neskladne gradnje stanovanjske hiše
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Člani odbora so se strinjali, da kljub negativnemu
strokovnemu mnenju k posegu podajo pozitivno mnenje.
Sklep:
»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (PUP PC Bled; Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor
za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k legalizaciji
neskladne gradnje na parc. št. 76 k.o. Selo pri Bledu.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
3.) Mnenje k posegu v prostor; novogradnja stanovanjske hiše v Zasipu
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
Sklep:
»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odboru za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu novogradnje
enostanovanjske hiše, na zemljiščih parc. št. 187/14, 187/16, obe k.o. Zasip, po IDZ
odgovorne projektantke Zore Završnik Črnologar, s pripombo, naj se gradbena masa
novogradnje zamakne nekoliko bolj v globino terena v smeri proti zahodu, s čimer bo
fasada v obcestnem prostoru poravnana z navidezno gradbeno linijo v prostoru, ki jo
tvorita sosednja objekta.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
4.) Mnenje k posegu v prostor; Novogradnja enostanovanjske hiše na Župančičevi
cesti
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Člani odbora so se strinjali, da je izvedbo objekta
potrebno pogojevati s predhodnimi geološko geomehanskimi raziskavami, ki bodo izkazovale
dopustnost gradnje, v izogib odgovornosti Občine Bled v primeru morebitnega plazenja
terena v prihodnosti.
Sklep:
»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu novogradnje
enostanovanjske hiše, na zemljišču parc. št. 396/1 k.o. Rečica, po projektu »Hiša J«
projektanta Bevk Perovič arhitekti d.o.o., odgovorni projektant Matija Bevk, u.d.i.a., ob
pogoju izvedbe zunanje ureditve, kot jo predvideva projekt (brez opornih zidov za pot
po terenu, naravno zazelenjena brežina med etažami, popolnoma zazelenjene strehe in
izdatno ozelenjena brežina z drevjem) ter da je predhodno pridobljeno geološko
geomehansko poročilo, ki bo izkazovalo dopustnost gradnje.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 4:
Razno
Pod točko razno je predsednik odbora g. Petkoš predlagal obravnavanje dodatne točke
Obravnavanje posegov v prostor, v skladu s 26. členom PUP za plansko celoto Bled –
Gradnja prizidka k poslovno stanovanjskemu objektu in gradnja pokritih parkirišč na
zemljiščih parc. št. 39 in 40/3 k.o. Bled, ki je strokovna služba še ni predložila članom
odbora, saj še ni pridobljeno kulturno varstveno soglasje, ki bo imelo v postopku pomembno
vlogo. Predlagano gradnjo je predstavila ga. Saša Repe. Gre za gradnjo pokritih parkirišč z
zazelenjeno ravno streho med objektoma Grajska 18 in 20. Gre za poseg v vaškem jedru
Grad, objekt Grajska 20 predstavlja vilsko stavbo, medtem ko objekt Grajska 18 predstavlja
klasično stanovanjsko hišo. S predlaganim posegom prizidka k stan. hiši in pokritih parkirišč
se naravne zelene površine zmanjšajo, saj se zagotavlja le zelena pohodna streha.
Predlagano je dvigalo iz kleti, ki naj bi imelo lahko ravno streho, kar je prav tako v nasprotju z
določili PUP. Predsednik odbora je predlagal, da se k posegu poda pozitivno mnenje, saj
investitor pred gradnjo v vsakem primeru mora pridobiti še kulturno varstveno soglasje.
Sklep:
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»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu Gradnja
prizidka k poslovno stanovanjskemu objektu in gradnja pokritih parkirišč na
zemljiščih parc. št. 39 in 40/3 k.o. Bled, po projektu št. 07/08-132 z dne maj 2010
projektanta ARCHdesign, d.o.o., odgovorni vodja projekta Matjaž Krajnik, u.d.i.a., ob
pogoju izvedbe zunanje ureditve, kot jo predvideva projekt (popolnoma zazelenjena
pohodna streha).
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
G. Slavko Ažman je predlagal, da župan občine Bled ustanovi skupino za ohranitev jezera, v
kateri bi bili člani različnih strokovnih usmeritev, vključno s predstavniki MOP. Ga. Bojana
Novak je povedala, da je sicer občina Bled že večkrat v preteklosti podala tak predlog MOP,
vendar do danes še ni bilo ustreznega odziva. G. Pavlič je obrazložil, da so ponovno vse
aktivnosti usmerjene v projekt sanacijo M -kanala. Na sestankih, ki potekajo med
projektantom Geateh iz Ljubljane, koncesionarjem WTE in občino, je bilo že predlagano, da
se v prihodnosti ustanovi delovna skupina oz. telo za zaščito Blejskega jezera, v katerem bi
poleg predstavnikov občine in koncesionarja morali sodelovati tudi predstavniki države
oziroma iz pristojnih ministrstev, ker gre za strateški državni projekt
Drugih vprašanj in pobud člani odbora niso imeli, zato je predsednik sejo ob 19.40 uri
zaključil.

Zapisala: Saša Repe
Franci Pavlič

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš

18

Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-5/2011-3
Datum: 6-apr-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009), sklicujem

2. Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 14. aprila 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011;
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska
bilanca Občine Bled za leto 2010;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture -1;
Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled;
Razno.

stran:
20 – 22
priloga
115 – 116
117 – 120
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750132.

Predsednik odbora
Radoslav Mužan l.r.

Vabljeni:
- člani Odbora za družbene dejavnosti: Radoslav Mužan, Vinko Poklukar, Pavla Zupan,
Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan
- 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
- Neja Gašperšič, tajnica odbora
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Številka: 011-5/2011-2
Datum: 11-feb-2011
ZAPISNIK
1. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 10. februarja 2011, ob 17. uri, v poročni sobi Občine Bled,
nadaljevanje v zgornji sejni sobi
Navzoči člani odbora: Radoslav Mužan - predsednik odbora, Vinko Poklukar –
podpredsednik odbora, Bojana Pipan,Vanja Piber, Karmen Kovač, Pavla Zupan, Milan Rejc
Odsotni člani Odbora za družbene dejavnosti: /
Ostali navzoči: župan Janez Fajfar in direktor občinske uprave Matjaž Berčon (na skupnem
delu obeh odborov), podžupan Anton Mežan, Marjana Burja in Neja Gašperšič- tajnica
odbora,
ravnateljica Vrtca Bled Andreja Novšak – pri točki 2.
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je najprej vse navzoče pozdravil župan Janez Fajfar.
V nadaljevanju skupne seje je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil
predlog poračuna Občine Bled za leto 2011. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi
proračuna, primerjavo med leti, ter poudaril, da je ključni razlog za znižanje relativno
visokega standarda sledenje dolgoročnim ciljem v občini, t.j. izvajanje občinskega razvojnega
programa.
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji. Člani Odbora za družbene
dejavnosti so soglasno sprejeli
Dnevni red:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
2. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
3. Razno
Ad 1) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
Marjana Burja in Neja Gašperšič sta na kratko predstavili proračunske postavke na področju
družbenih dejavnosti. Poudarili sta, na katerih proračunskih postavkah so za dejavnost
znižana proračunska sredstva, in sicer na področju knjižnične dejavnosti, kulture, športa,
šolstva ter socialnega varstva (povpraševanje po storitvi nege na domu se iz leta v leto
povečuje, zato je potreba po zaposlitvi 7. socialne oskrbovalke vedno večja, v proračunu pa
zagotavljamo zaposlitev 6-ih socialnih oskrbovalk).
V razpravi so imeli člani naslednja vprašanja in pobude:
Ali bodo društva pridobila proračunska sredstva v glavnem le še preko razpisa. Odgovor je
bil pritrdilen, in sicer za dejavnost društev. Kulturni domovi so v glavnem občinsko
premoženje, zato se vzdrževanje kulturnih domov financira iz občinskega proračuna.
Športna zveza v obstoječi obliki ne bo obstajala več, Občina Radovljica je dejavnost športa
priključila k Zavodu za turizem. Podžupan je mnenja, da je to priložnost za ustanovitev nove
oblike organiziranja športa v občini. Novoustanovljeni Zavod za šport bi tako lahko združeval
aktivnosti vseh športnih društev in klubov ter delovanje mladih (BMC). Člani odbora so se s
tem strinjali. Vinko Poklukar je dejal, da se s tem strinja, ob predpostavki, da se bodo športni
klubi s tem predlogom strinjali.
Milan Rejc je vprašal, kako je s pripravo Pravilnika za šport. Pravilnik je večinoma že
pripravljen, v prihodnje ga bo obravnavala Komisija za šport, nato Odbor za družbene
dejavnosti in na koncu še Občinski svet Občine Bled. Člani so bili mnenja, da je potrebno
aktivnosti sprejemanja Pravilnik pospešiti, saj je od tega odvisno financiranje športnih društev
in klubov.
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Milan Rejc je imel pripombo, da je proračunska postavka 20100103 - Sofinanciranje za
nadarjene mlade veliko prenizka. Predlaga povišanje te postavke.
Njegova pripomba je še bila, da je proračunska postavka 20040301 – Materialni stroški
osnovnih šol tudi precej prenizka (znižana za 1/5 sredstev, kot jih šola potrebuje), saj iz
lastnih izkušenj ve, da gre tu za več ali manj fiksne stroške, ki nastajajo v tako veliki zgradbi,
kot je šola. Predlaga povišanje nivoja sredstev na tej postavki.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklepe:
1. 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.
Pripombe:
1.) 20100103 - Sofinanciranje za nadarjene mlade - Predlagano povišanje
sredstev na tej proračunski postavki
2.) 20040301 – Materialni stroški osnovnih šol - Predlagano povišanje sredstev na
tej proračunski postavki za 25.000 €
2. Potrebno je pospešiti aktivnosti sprejemanja Pravilnika za šport, saj je od tega
odvisno financiranje športnih društev in klubov.
3. Naj se začnejo priprave na aktivnosti ustanavljanja Zavoda za šport.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0

Ad 2) Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Ravnateljica Vrtca Bled Andreja Novšak je najprej predstavila nova dejstva, ki so se pojavila
še po pripravi gradiva. Ugotovljeno je namreč bilo, da se določeni členi iz osnutka pravilnika
podvajajo s členi iz zakona. Zato je smiselno, da se ti členi črtajo iz osnutka pravilnika iz
praktičnih razlogov- vsaka sprememba členov v zakonu posledično pomeni potrebo po
spremembi
pravilnika.
Določeni členi iz zakona, ki so napisani manj razumljivo, so v pravilniku opredeljeni bolj
nazorno, vendar v skladu z zakonom. Zato je prosila člane Odbora za družbene dejavnosti,
če so pripravljeni obravnavati spremembe členov osnutka pravilnika. Člani so dejali, da so
pripravljeni prestavljene spremembe sprejeti kot informacijo in sprejeti spremenjeni osnutek
pravilnika ob predpostavki, da Pravno statutarna komisija ugotovi, da ni pravnih zadržkov za
sprejem spremenjenega osnutka pravilnika.
Predlagane spremembe osnutka pravilnika so:
1. člen: se ne spremeni
2. člen: 1. in 2. odstavek se črtata
3. člen:
- v 1. odstavku se besede »praviloma v mesecu marcu« nadomestijo z »najkasneje do
srede meseca marca«
- v 2. odstavku je črtano »in na območju občine ter vsaj v enem časopisu (Gorenjski
glas, Blejske novice)«.
4. člen:
- 1., 2. in 3. odstavek se ne spremenijo
- 4. odstavek je črtan
- 5. odstavek postane 4. odstavek in se na koncu stavka dopolni z »po določilih 20. e
člena Zakona o vrtcih.«
5. člen: se ne spremeni
6. člen: se v celoti črta in nadomesti z novim tekstom:
» 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: se črta in nadomesti s stavkom:
»Komisija sprejme prednostni vrstni red, katerega upoštevaje kriterije iz 10. člena tega
pravilnika sprejme z večino glasov vseh članov.«
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8. člen: se ne spremeni
9. člen: se ne spremeni
10. člen:
- v 1. odstavku se del stavka »se sprejmejo v vrtec, v skladu s predvidenimi prostimi
mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca« nadomesti z »imajo prednost pri
vstopu v vrtec na podlagi in«
- v tabeli se število točk pri 2. kriteriju zmanjšajo s 40 na 10 točk
- v tabeli pri 9. kriteriju se doda »(za vsakega otroka)«
11. člen:
- 1.,2.,3.,4. in 5. odstavek se ne spremenijo
- 6.,7., 8., 9., in 10. odstavek se črtajo
- in 12. odstavek postaneta 6. in 7. odstavek
- v novem 6. odstavku se na koncu stavka doda »z navadno poštno pošiljko«.
12. člen : se ne spremeni
13. člen: se v celoti črta in nadomesti z novim tekstom:
»Vrtec po obravnavi vseh ugovorov staršev v zvezi z obvestilom o prednostnem vrstnem
redu pozove starše k sklenitvi pogodbe.
Poziv se pošlje z navadno poštno pošiljko in mora vsebovati vzorec pogodbe v
zadostnem številu izvodov. V pozivu mora biti izrecno navedeno opozorilo, da se šteje,
da so starši umaknili svojo vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15. dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe. Šteje se, da je pošiljka vročena prejemniku osmi dan od odpreme
pošiljke na pošto.
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.«
14. člen: se ne spremeni
15. člen: se ne spremeni
16. člen: se ne spremeni
17. člen: se ne spremeni
V razpravi je Milan Rejc dejal, da se ne strinja s proceduro. Člani odbora so menili, da gre v
tem primeru za izredno situacijo, saj mora vrtec v marcu že izvesti vpis otrok v vrtec.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti se strinjajo s spremembami osnutka in ga
sprejemajo ob predpostavki, da Statutarno pravna komisija ugotovi, da ni pravnih
zadržkov za sprejem spremenjenega osnutka pravilnika. Nato predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 2
Ad 3) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja Odbora za družbene dejavnosti je bila zaključena ob 19. 20.

Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Radoslav Mužan
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