Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila
za
seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled

datum seje:
ponedeljek, 28. januar 2008
ob 18.00 uri, sp. sejna (poročna)
torek, 29. januar 2008
Odbor za gospodarske dejavnosti
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z torek, 29. januar 2008
ob 17.00 uri, zg. sejna (I.nadstropje)
občinskim premoženjem
torek, 29. januar 2008
Odbor za turizem
ob 19.00 uri, sp. sejna (poročna)
sreda, 30. januar 2008
Odbor za družbene dejavnosti
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
četrtek, 31. januar 2008
Statutarno pravna komisija
ob 19.00 uri, zg. sejna (I.nadstropje)
ponedeljek, 4. februar 2008
Odbor za gospodarsko infrastrukturo
ob 17.00 uri, zg. sejna (I.nadstropje)

Odbor za prostor in varstvo okolja
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za prostor in varstvo okolja
Številka: 011-6/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

8. sejo Odbora za prostor in varstvo okolja,
ki bo v ponedeljek, 28. januarja 2008, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 10.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu;
5.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled;
6.
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca, 545
m2;
b. Prodaja zemljišča s parc. št. 174/11, k.o. Zasip, v izmeri 49 m2;
7.
Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
skupne občinske uprave Občine Bled in Občine Gorje;
8.
Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
9.
Mnenja k posegom v prostor:
 investitor Lidija Kordež, Bled: Nadomestna gradnja stanovanjskega
objekta – Vila Naša;
10. Razno.
1.
2.
3.
4.

stran:
6-9
priloga
priloga
79 – 84
85 – 92
93 – 96
93 – 94
95 – 96
97 – 102
103 – 105
priloga

/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750122.

Predsednik odbora
mag. Slavko Ažman l.r.

Vabljeni:
- Člani Odbora za prostor in varstvo okolja: Slavko Ažman, Rajmund Bernik, Anton
Omerzel, Ludvik Kerčmar, Janez Petkoš, Franc Pogačar, Lilijana Krivec Skrt
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Saša Repe, vodja odd. za prostor in varstvo okolja
- predstavniki Protima Ržišnik & Perc – k točki 5
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Datum: 11-dec-2007
Številka: 06203-7/2007
ZAPISNIK
7. SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
ki je bila v ponedeljek 10.12.2007 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Bled (pritličjeporočna dvorana)
Prisotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik
Kerčmar, ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar
- ostali prisotni: g. Primož Smerkolj (LUZ), g. Matjaž Erjavec, ga. Ana Gradišar, ga. Kristina
Kunšič, ga. Barbara Jančič, g. Maks Osvald.
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 12.11.2007;
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
5. Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče;
6. Mnenja k posegom v prostor :
 investitor Bernard Rudi: Legalizacija opornega zidu na Obrnah;
 investitor Dema plus inženiring d.o.o. Ljubljana: Zunanja ureditev objekta Cankarjeva
16 – Vila Vintgar;
7. Razno.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda, in sicer zamenjava 2. in 4. točke dnevnega
reda na željo g. Smerkolja LUZ Ljubljana. Člani odbora (6 prisotnih) so soglasno sprejeli
spremenjeni dnevni red.
Dnevni red se ustrezno preštevilči in spremeni, tako da se glasi:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 12.11.2007;
2. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
5. Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče;
6. Mnenja k posegom v prostor – 26. člen:
- investitor Bernard Rudi: Legalizacija opornega zidu na Obrnah;
- investitor Dema plus inženiring d.o.o. Ljubljana: Zunanja ureditev objekta
Cankarjeva 16 – Vila Vintgar;
7. Razno.
TOČKA 1:
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 12.11.2007
Člani odbora za prostor in varstvo okolja na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 6 glasovi
ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Odbor za prostor in varstvo okolja sprejme Zapisnik 6. seje Odbora za prostor in
varstvo okolja, z dne 12.11.2007.

TOČKA 2:

Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Bled
Uvodno predstavitev in razlago je podal predstavnik LUZ Ljubljana g. Smerkolj. Poudaril je,
da so bile upoštevane vse pripombe, ki so bile dane na sejah delovnih teles in v razpravi na
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seji občinskega sveta. Potrebna je le še uskladitev izrazoslovja v poimenovanju Odloka
zaradi spremenjenih zakonskih podlag.
Odbor za prostor in varstvo okolja predlaga, da se uskladitev izrazoslovja oz. preimenovanje
odloka upošteva kot popravek besedila. V poimenovanju in nadaljnjem besedilu se črta
besedna zveza »za obstoječo komunalno opremo«. Odlok se tako pravilno glasi: »Odlok o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Bled«.
Po končani razpravi je Odbor za prostor in varstvo okolja predlagal in s 7 glasovi ZA in 0
PROTI, sprejel naslednje sklepe:
Odbor za prostor in varstvo okolja predlaga, da:
1. Občinski svet Občine Bled Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Bled, v skladu s 73. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme
po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled.
TOČKA 3:. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Razprava o točki 3 in točki 4 dnevnega reda (proračun za leto 2008 in 2009) je bila
zaradi povezanosti vsebine opravljena skupaj.
Uvodno obrazložitev je podal g. Matjaž Erjavec. Pojasnil je, da so razlogi za bistveno
povečanje predvidenih odhodkov na postavkah prostorskega planiranja zaradi intenzivnih
postopkov v zvezi z izdelavo občinskega prostorskega načrta in odkupa zemljišč za potrebe
izgradnje južne razbremenilne ceste.
G. Petkoš je izpostavil problematiko odkupa zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo
lokalne ceste. Predlaga, da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni
pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Rečici.
G. Kerčmar je predlagal, da bi bilo nujno predvideti finančna sredstva v letu 2008 za
izgradnjo pločnika od policijske postaje do osnovne šole, zaradi večje prometne varnosti, kot
tudi pločnika od osnovne šole do pokopališča.
G. Erjavec je pojasnil, da je s komunalno ureditvijo Spodnjih Seliš predvidena tudi gradnja
pločnika do vrtca.
G. Omerzel predlaga, da se sredstva, ki so namenjena za financiranje prevozov podjetja
Alpetour, namenijo za nakup lastnega avtobusa oziroma kombija. S tem naj bi v prihodnjih
letih prihranili veliko sredstev in jih namenili za izgradnjo pločnikov in cest.
G. Pogačar predlaga, da se med investicijske odhodke v letu 2008 predvidijo tudi sredstva za
izdelavo projekta za ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli, projekta za izgradnjo mrliških
vežic in projekta za ureditev plezališča Iglica – izvedbo bo namreč financiralo Ministrstvo za
obrambo.
G Kerčmar predlaga, da se sredstva za namen turistične infrastrukture namenijo za ureditev
jezerske obale in da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi
zemljišč za izgradnjo pločnika na Seliški cesti.
G. Ažman je v nadaljevanju izpostavil problematiko onesnaženosti jezera. Meni, da bi bila
potrebna prepoved gnojenja na travnikih ob potoku Mišca, ki je glavni onesnaževalec jezera,
lastnikom teh zemljišč pa bi bilo potrebno zagotoviti subvencije (cca od 100 do 200 €/ha).
Predlaga, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi finančna sredstva za izdelavo projekta
biološke čistilne naprave na Mišci, v letu 2009 pa sredstva za odkup zemljišč in izvedbo
projekta.
Po končani razpravi je Odbor za prostor in varstvo okolja predlagal in s 7 glasovi ZA in 0
PROTI, sprejel naslednje sklepe:
Odbor za prostor in varstvo okolja predlaga, da:
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1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2008 s pripombami iz obravnave na Odboru za prostor in varstvo okolja.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu občine Bled za
leto 2008 upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.
TOČKA 4:. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Po končani razpravi je Odbor za prostor in varstvo okolja predlagal in s 7 glasovi ZA in 0
PROTI, sprejel naslednje sklepe:
Odbor za prostor in varstvo okolja predlaga, da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2009 s pripombami iz obravnave na Odboru za prostor in varstvo okolja.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu občine Bled za
leto 2009 upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.
TOČKA 5: Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče
Uvodno obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Odbor za prostor in varstvo okolja je s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejel naslednji sklep:
Odbor za prostor in varstvo okolja predlaga, da:
Občinski svet Občine Bled ne potrdi prodaje zemljišča s parc. št. 85/2 k.o. Želeče.
TOČKA 6.: Mnenja k posegom v prostor – 26. člen
1. Investitor Bernard Rudi: Legalizacija opornega zidu na Obrnah
Obrazložitev je podala Barbara Jančič iz Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora.
Popravljen idejni projekt je usklajen s projektnimi pogoji strokovne službe za ceste, kar je bil
pogoj za ponovno odločanje Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora.
Odbor za prostor in varstvo okolja je s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejel naslednji sklep:
V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/2004, 96/2004, 120/2005) Odbor za prostor in varstvo okolja
daje pozitivno mnenje k legalizaciji opornega zidu, zgrajenega na zemljišču parc.št.
623/108 k.o. Bohinjska Bela, investitorja Bernard Rudija (odgovorni projektant projekta
št. 03/2007, Muhovec Janez, univ. dipl. inž. arh. ) pod pogojem, da se oporni zid v
skladu z določili PUP obdela z naravnimi materiali in ozeleni.«
2. Investitor Dema plus inženiring d.o.o. Ljubljana: Zunanja ureditev objekta
Cankarjeva 16 – Vila Vintgar;
Obrazložitev je podala Barbara Jančič iz Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora.
Strokovne službe so podale predlog, da se do predlagane situacije najprej opredeli Komisija
za izvajanje odloka o urejanju zelenih površin v naseljih Občini Bled. Komisija je opravila
ogled na terenu. Sklepi komisije so:
- da se drevje (4 macesni in 1 lipa) v celoti ohrani,
- da se prestavi uvoz med 2. in 3 macesen (od Cankarjeve), izvoz pa med 1. in 2.
macesen,
- izkop za uvoz in izvoz pod drevesi ne sme biti globji od 25 cm, dovoljeno le tlakovanje s
kockami in ne asfaltiranje,
- pri izvedbi del na območju uvoza mora biti prisoten predsednik komisije.
Odbor za prostor in varstvo okolja je s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejel naslednji sklep:
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V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/2004, 96/2004, 120/2005) in veljavnim sklepom 26. seje
Odbora dne 14. junija 2006 je Odbor za prostor in varstvo okolja sklenil, da se pri
projektni dokumentaciji in izvedbi uvoza in izvoza morajo upoštevati sprejeti sklepi iz
zapisnika Komisije za izvajanje odloka o urejanju zelenih površin v naseljih Občini
Bled z dne 10.12.2007.
TOČKA 7: Razno
G. Bernik predlaga, da se Komisijo za izvajanje odloka o urejanju zelenih površin v naseljih
Občine Bled pooblasti za nadzor pri izvajanju gradbenih del v primeru posegov, ki lahko
negativno vplivajo na obstoječo vegetacijo. Nadzor komisije naj bo eden od projektnih
pogojev Oddelka za GJS in infrastrukturo Občine Bled, ki jih je potrebno upoštevati v
postopku pridobivanja soglasja k projektni dokumentaciji. Člani odbora so se s pobudo g.
Bernika strinjali in pričakujejo od Oddelka za GJS in infrastrukturo Občine Bled, da bo to
usmeritev tudi dosledno spoštoval.
Predsednik je sejo zaključil ob 20.15 uri.

Zapisala:
Barbara Jančič

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

Odbor za gospodarske dejavnosti
Številka: 011-1/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

6. sejo Odbora za gospodarske dejavnosti,
ki bo v torek, 29. januarja 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 11.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu;
Razno.

stran:
11
priloga
priloga
79 – 84
/

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

Predsednik Odbora
mag. Leopold Zonik l.r.

Vabljeni:
- Člani odbora za gospodarske dejavnosti: mag. Leopold Zonik, Boris Ferjan, Blaž Ažman,
Franc Pogačar, Boris Cvek, Peter Pogačar, Miha Primožič
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Sonja Šlibar, tajnik odbora
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ZAPISNIK
5. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 11. decembra 2007 ob
17. uri v sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13.
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Franc Pogačar, Boris Cvek,
Odsotni: Blaž Ažman – opr., Miha Primožič, Peter Pogačar – opr.
Ostali navzoči: Sonja Šlibar- tajnica Odbora, Marjana Burja
Sejo Odbora je sklical in vodil predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti Leopold Zonik.
Predlagal je naslednji dnevni red, ki ga je Odbor soglasno potrdil (4 prisotni, 4 za):
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora, z dne 13. 11. 2007,
2. Osnutek odloka o proračunu občine Bled za leto 2008,
3. Osnutek odloka o proračunu občine Bled za leto 2009,
4. Razno.
Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 4 seje Odbora, z dne 13.11.2007
Predsednik odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe.
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (prisotnih 4, 4 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 4. seje Odbora, z dne 13.11.2007.
Ad-2: Osnutek odloka o proračunu občine Bled za leto 2008
Uvodno obrazložitev proračuna v okviru gospodarskih dejavnosti je podala Sonja Šlibar.
V razpravi je Leopold Zonik podal pobudo, da se v naslednjem letu sistemsko uredi in
prepove gnojenje v prispevnem območju Blejskega jezera. Za to bodo potrebna tudi
odškodninska sredstva, ki naj se namenijo iz kmetijskih sredstev. Predlagal je tudi, da se
poišče ustrezne oblike gospodarjenja s športnimi objekti, z namenom, da se razbremeni
proračun.
Po razpravi je odbor sprejel naslednjo pobudo (4 prisotni, 4 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga, da Infrastruktura pripravi predloge za
učinkovitejše upravljanje s športnimi infrastrukturnimi objekti, ki lahko vsebujejo tudi javno
zasebno partnerstvo.
Odbor za gospodarstvo je sprejel naslednji sklep (4 prisotni, 4 za):
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme osnutek odloka o proračunu občine
Bled za leto 2008 v gospodarskem delu.
Ad-3: Osnutek odloka o proračunu občine Bled za leto 2009
Uvodno obrazložitev proračuna v okviru gospodarskih dejavnosti je podala Sonja Šlibar.
V razpravi je Leopold Zonik predlagal, da bi se z ureditvijo koncesij na področju športne
infrastrukture, postavke , ki se nanašajo na urejanje te problematike, ukinile.
Po razpravi je Odbor za gospodarstvo sprejel naslednji sklep (4 prisotni, 4 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme osnutek
odloka o proračunu občine Bled za leto 2009 v gospodarskem delu, s pripombo, da se
sredstva, namenjena za športno infrastrukturo, prerazporedijo.

Ad-4: Razno
Pod to točko ni bilo predlogov.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisnik napisala
Sonja Šlibar

Predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti
mag. Leopold Zonik
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

7. sejo Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
ki bo v torek, 29. januarja 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stran:
stran:
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
13 – 18
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
priloga
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
priloga
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne
79 – 84
regatne arene Zaka na Bledu;
Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne
97 – 102
občinske uprave Občine Bled in Občine Gorje;
Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
103 – 105
Razno.
/

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

Predsednica odbora
Jana Špec, univ.dipl.ekon. l.r

Vabljeni:
- Člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem: Jana
Špec, Franc Pretnar, Srečko Vernig, Slavko Ažman, Jure Ažman, Franc Pavlič, Anton
Končar
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve
- vodje oddelkov občinske uprave: Sonja Šlibar, Romana Starič, Saša Repe – k 2. in 3.
točki
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Bled, 11.12.2007
ZAPISNIK
6. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je bila
v torek, 11.12.2007 ob 17.00 uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko
Vernig, Franci Pavlič, Jure Ažman
Opravičil: Slavko Ažman
Odsoten: Anton Končar
Ostali prisotni: Matjaž Erjavec, Barbara Jančič, Franci Pavlič, Sonja Šlibar, Matjaž Završnik
in predstavnik LUZ Ljubljana Primož Smerkolj
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 13.11.2007
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar – marec
2008;
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v Občini Bled;
6. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
7. Razno.
Jana Špec je predlagala, da se na dnevni red doda točka Investicije na Blejskem gradu in v
Festivalni dvorani – informacija in kratka predstavitev.
Novi dnevni red se glasi:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 13.11.2007
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar –
marec 2008;
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v Občini
Bled;
6. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
7. Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in kratka
predstavitev
8. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 13.11.2007
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Jana Špec je povedala, da so člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z
občinskim premoženjem dobili zadovoljive odgovore na nerealizirane sklepe.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 5. seje odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Točka 2)
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
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Franc Pretnar je imel pripombo, da v gradivu Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2008 na strani 11 in 12 v tabeli »Namenski prihodki – vir pokritja za namenske odhodke
v Proračunu občine Bled za leto 2008« ni seštevkov za odhodke in predlagal, da bi se tabela
dopolnila s prikazom seštevkov.
Predlagal je, da bi se sredstva, namenjena za stacionarni radar v višini 70.000 € znižala na
proračunski postavki 20010312 Stroški občinskega redarstva in se namenila za pločnik
Rečiška cesta.
Matjaž Erjavec je obrazložil, da Občina Bled že ima planirana sredstva v Proračunu in sicer
za zaključek projektiranja in za odkupe zemljišč.
Franc Pretnar je predlagal, naj strokovne službe občine Bled naredijo časovnico vseh
aktivnosti potrebnih pri gradnji pločnika na Rečiški cesti.
Franc Pavlič je predlagal da se investicija za pločnik Rečiška cesta izvršuje po fazah.
Jana Špec je povedala, da v primeru sprejetja NPR, bi se Občina Bled le-tega morala držati,
ne pa da ga venomer spreminja (kot se je to zgodilo z Rebalansom za leto 2007).
Jana Špec je podprla predlog Franca Pretnar, da strokovne službe občine Bled pripravijo
časovnico o izgradnji pločnika na Rečiški cesti.
Franc Pretnar je podal pripombo na besedilo za OŠ Gorje v gradivu, ki naj se popravi.
Jana Špec je podala pripombo, da naj se tabele z indeksi pravilno poimenuje (brez %).
Jana Špec je podala pripombo, da postavke sejnin za odbore in občinski svet niso usklajene
(prevelike razlike v planiranem povečanju).
Matjaž Erjavec in Urška Vidmar sta obrazložila, da je pri izračunu sejnin za leto 2009 za
občinski svet prišlo do napake, saj je bil pri izračunu sejnin vzet količnik 1,29 in ne 1,029
(povečanje za 2,9% iz leta 2007 v leto 2008).
Jana Špec je predlagala, da se sredstva, namenjena za stacionarni radar v višini 70.000 €
znižajo na proračunski postavki 20010312 Stroški občinskega redarstva in se namenijo za
sprehajalne poti po Bledu.
Jana Špec je opozorila, da je treba za investicije za Veslaški center zagotoviti vire
financiranja tudi s strani države.
Matjaž Erjavec je odgovoril, da mora Občina Bled pokriti stroške natečaja. Povedal je, da so
predvidena evropska sredstva do višine 5 mio Eur, preostanek sredstev se pričakuje od
Fundacije za šport. Povedal je tudi, da bodo na prihodnjem sestanku predlagali, da bi
veslaški center obravnavali enako kot Planico.
Jana Špec je podala pripombo na zmanjšana sredstva za krajevne skupnosti občine Bled za
leto 2008 in leto 2009 v primerjavi z letom 2007.
Nataša Hribar je obrazložila financiranje krajevnih skupnosti. Povedala je tudi, da je bil v
Proračunu občine Bled za leto 2007 upoštevan prenos neporabljenih sredstev iz leta 2006.
Jana Špec je opozorila, da je bil pri obravnavi Zaključenega računa Občine Bled za leto 2007
sprejet sklep, da se neporabljena sredstva tekočega leta ne prenašajo v naslednje leto.
Nataša Hribar je obrazložila, da bodo v leto 2008 bodo prenesena samo sredstva za katere
bodo v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi
z valuto plačila v letu 2008.
Člani odbora so odgovor sprejeli.
Jana Špec je podala pripombo naj se NRP za leto 2008 in leto 2009 uskladijo.
Jana Špec je članom odbora predstavila predloge Slavka Ažmana v zvezi s Planom za leto
2008 in leto 2009 in se glasijo:
1. Kmetijske subvencije – predlaga, da se jih vsaj del nameni za nadomestilo za prepoved
gnojenja v pojezerju
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2. Rastlinska čistilna naprava na Mišci – projektna dokumentacija v letu 2008 (v okviru
prostorskega načrta), eventuelno odkup zemljišč, izgradnja najkasneje v letu 2009 in
vključitev v NRP
3. IEDC – dokapitalizacija v višini 44.000 € (nujna, da Občina ohrani lastninski delež)
4. Prihodki Amikus (oglaševalne table na javni razsvetljavi) – potrebno preveriti pogodbo,
ker so prihodki izjemno nizki (Amikus zaračuna več za letno najemnino za 1 tablo).
Povedala je tudi, da je predlog Slavka Ažman tudi, da bi se na novo ovrednotilo zemljišče kot
vložek Občine Bled, saj je med tem časom cena zemljišča narasla.
Matjaž Erjavec je obrazložil prihodke Amikusa in člani odbora so odgovor sprejeli.
Jana Špec je povedala, da je dobila informacijo s strani občine Bled, da je plan za leto 2008
in 2009 usklajen s proračunski porabniki.
Matjaž Erjavec je to potrdil, obenem pa je povedal, da je samo Vrtec Bled naknadno poslal
dopis, da želi več sredstev. Povedal je, da bodo proračunski porabniki dobili več sredstev,
kot v letu 2007 in da bodo vsi programi upoštevani tako, kot do sedaj.
Srečko Vernig je predlagal, da se za razvojne programe:
1. M kanal
2. Severna razbremenilna cesta
3. Južna razbremenilna cesta
naredi načrt dejavnosti s terminskim planom. Predlagal je tudi, da se specificira dejavnosti in
oceni realizacija ter koliko bodo znašala sredstva s strani države.
Srečko Vernig je tudi predlagal, da bi za Veslaški center podpisali z državo protokol o
investiciji za namen veslaškega prvenstva.
Srečko Vernig je izrazil skrb, da svetovno prvenstvo o veslanju ne bi bila »druga šahovska
olimpijada.« Predlagal je, naj se računi v zvezi s svetovnim prvenstvom v veslanju poravnajo
šele, ko je zagotovljen finančni vir.
Matjaž Erjavec je povedal, da v državni proračun Občina Bled za Veslaški center še ni
uvrščena, saj je bila kandidatura pridobljena šele v septembru 2007, razpisi bodo pa
objavljeni šele januarja 2008.
Srečko Vernig je podal pripombo na proračunsko postavko 20190101 oziroma na konto
420800 v višini 404.400 €. Predlagal je, da bi bilo za izdelavo projektov bolj smiselno
zaposliti ljudi, kot da naročamo projekte drugje.
Matjaž Erjavec je odgovoril, da v Sloveniji ni dosti takih strokovnjakov za izvedbo navedenih
projektov. Tisti ki pa so, so pa polno zasedeni.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 4 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 s pripombami:
- strokovne službe se zadolži, da do Predloga Odloka o proračunu Občine Bled
pripravi plan aktivnosti s časovno in finančno opredelitvijo za razvojne
programe M kanal, Južna razbremenilna cesta, Severna razbremenilna cesta.
- strokovne službe se zadolži, da do predloga Odloka o proračunu Občine Bled
pripravi plan aktivnosti s časovno opredelitvijo za izgradnjo pločnika Rečiška
cesta;
- predlagajo občinski upravi, da z državo podpiše protokol o investiciji
Veslaškega centra oziroma da pridobi pisno zagotovilo o finančnih virih s
strani države pred izvedbo investicij za potrebe Veslaškega prvenstva.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu občine Bled za
leto 2008 upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.
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3. Člani odbora za proračun finance predlagajo, da se kmetijske subvencije
sistemsko uredijo.
4. Člani odbora za proračun finance ne podpirajo dokapitalizacije v IEDC v višini
44.000 € (predlog Slavka Ažman).
Točka 3)
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Člani odbora so bili mnenja, da sta Plan za leto 2008 in 2009 tesno povezana in da se
odpravijo redakcijske napake, ki so bile ugotovljene pri Osnutku plana za leto 2008,
Jana Špec je opozorila, da je na strani 103 na proračunski postavki 20120101 napačen
prikaz za dejavnost turističnih društev, saj se številke ne ujemajo.
Srečko Vernig je podal pripombo na predvidena sredstva za obnovo vodovodov s tem, da v
primeru, da bo ugotovljeno, da je vodovod zanič, ga bo treba zamenjati.
Matjaž Erjavec je odgovoril, da je predvideno, da bo v letu 2008 skupen plan s podjetji WTE
in plinarjem s tem, da se bodo investicije izvajale istočasno, ne pa vsak posebej.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009 s pripombo:
Strokovne službe do Rebalansa za leto 2008 podrobno pripravijo Načrt razvojnih
programov za prvih 15 projektov po višini sredstev. V načrtu naj se po posameznih
programih opredelijo finančni viri s terminskim planom izvedbe investicije.
Točka 4)

Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v
obdobju januar – marec 2008
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da Občinski svet Občine Bled
sprejme informacijo o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju
januar-marec 2008.
Točka 5)

Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih
taksah v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled da
sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih taksah
v Občini Bled.
Točka 6)

Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Bled
Uvodno obrazložitev je podal g. Primož Smerkolj, predstavnik podjetja LUZ Ljubljana in
predstavil odgovore na pripombe delovnih teles na pretekli seji.
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Jana Špec je podala ugotovitev, da so bile pri pripravi osnutka upoštevane pripombe Odbora
za proračun in finance.
Primož Smerkolj je predlagal, da bi se spremenil naziv Odloka in sicer: Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 4 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da
se strinja, da se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Bled, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
2. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Bled,
3. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Bled,
Točka 7)

Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in
kratka predstavitev
Uvodno obrazložitev sta podala Jana Špec in Matjaž Završnik.
Matjaž Završnik je obrazložil program prenove s predlogom prve faze prenove s
financiranjem projekta prenove.
Matjaž Erjavec je podal pripombo, da bi se morale investicije zaradi predsedovanja Evropski
uniji uvrstiti med projekte države, ne pa da Občina Bled to financira.
Srečko Vernig je predlagal, da je smiselno z državo najti ustrezen kompromis, da bi dobili
denar iz sredstev Blejskega gradu.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 4 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da da
soglasje k predlaganemu programu prenove in predlogu, da se sredstva Zavoda za
kulturo Bled, ki so na osnovi pogodb o upravljanju namenjena za kulturne projekte v
občini, namenijo za program prve faze prenove Festivalne dvorane.
Točka 8)
Razno
Nataša Hribar je pri tej točki člane odbora seznanila z odprtimi terjatvami Občine Bled do
podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. (IB Bled d.o.o.), ki so v poslovnih knjigah Občine Bled na
dan 31.12.2006 oziroma 1.1.2007 izkazane v višini 97.061,91 € in sicer:
Konto
120000
120000
120000
120000
SKUPAJ

Dokument
Zahtevek 166
Zahtevek 170
Zahtevek 171
Zahtevek 167

Znesek v €
26.289,43
13.186,10
15.857,12
41.729,26
97.061,91

Proračunska postavka
1.4.12. Prihodki od objektov v upravljanju IB Bled
1.4.12. Prihodki od objektov v upravljanju IB Bled
1.4.12. Prihodki od objektov v upravljanju IB Bled
5.1.5. IB Bled d.o.o. – ostanek dohodka

Zgoraj navedene odprte terjatve do podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. se navezujejo na
Proračun občine Bled za leto 2006 in sicer na terjatve iz naslova prihodkov od upravljanja z
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objekti turistične infrastrukture v letu 2006 in ostanka dohodka podjetja Infrastruktura Bled
d.o.o. v letu 2005.
Zaključni račun Občine Bled za leto 2006 je Občinski svet potrdil na 2. seji, dne 28.2.2007.
Zaključni račun podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. pa je bil potrjen na 4. seji občinskega
sveta, dne 12.6.2007.
Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. je vse zahtevke, izstavljene s strani Občine Bled za
omenjene terjatve, zavrnila z obrazložitvijo, da prihodek podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. ni
bil ustvarjen v planirani višini, ki bi jim omogočal nakazilo sredstev v Proračun občine Bled za
leto 2006.
Odpis omenjenih terjatev v letu 2007 bi pomenil le spremembo v bilanci stanja občine Bled.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 5 ZA):
Člani odbora za proračun in finance so sprejeli sklep, da se odpišejo terjatve Občine
Bled do podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. v skupni višini 97.061,91 €, ki izhaja iz
neporavnanih obveznosti podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. do proračuna Občine Bled
za leto 2006.
Druge razprave pri tej točki ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.25 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 turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

7. sejo Odbora za turizem,
ki bo v torek, 29. januarja 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu;
Razno.

stran:
20 - 21
priloga
priloga
79 – 84
/

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

Predsednik odbora
Anton Mežan l.r.

Vabljeni:
- Člani odbora za turizem: Anton Mežan, Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar, Bojan Žerovec,
Matjaž Berčon, Miloš Ažman, Anica Holzner Vogelnik
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Sonja Šlibar, vodja oddelka
- Marjana Burja, tajnica odbora
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Datum: 18.12.2007
ZAPISNIK
6. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 11. decembra 2007 ob 19. uri v sejni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Miran Lavrič – podpredsednik odbora, člani: Matjaž Berčon, Anica
Holzner Vogelnik, Ludvik Kerčmar, Miloš Ažman
Odsotni člani odbora: Anton Mežan, Bojan Žerovec
Ostali navzoči: Sonja Šlibar in Marjana Burja - strokovna služba na oddelku za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Bled
Člani odbora so prejeli dodatno gradivo in sicer Investicije na Blejskem gradu in v festivalni
dvorani – informacija in kratka predstavitev. Po ugotovitvi sklepčnosti, je podpredsednik
Miran Lavrič članom odbora predlagal, da se glede na prisotnost g. Završnika – direktorja
Zavoda za kulturno Bled, ta točka uvrsti kot 1. točka, ostale se ustrezno preštevilčijo. Zatem
so člani odbora soglasno potrdili naslednji dnevni red in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Investicije na Blejskem gradu in v festivalni dvorani – informacija in kratka
predstavitev
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 13.11.2007
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Razno.

Ad l) Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani – informacija in kratka
predstavitev
Uvodno obrazložitev je podal g. Završnik – direktor Zavoda za kulturo Bled. Predstavil je
projekt obnove Festivalne dvorane in povedal, da je sklep sveta Zavoda za kulturo Bled, da
se bodo projekti za obnovo Festivalne dvorane financirali iz prihodkov iz Blejskega gradu,
pričakuje pa se, da bo občina kot lastnik Festivalne dvorane, za obnovo namenila določena
sredstva. G.Završnik je povedal tudi, da bo sredstva za obnovo Festivalne dvorane poskušal
iskati tudi s strani turističnega gospodarstva. Da pa lahko prične z izdelavo projekta obnove,
pa mora pridobiti soglasje lastnika dvorane, da se s predstavljenimi prenovitvenimi deli
strinja. G.Završnik je predstavil tudi predlog nove postavitve razstave na Blejskem gradu, ki
jo pripravlja Narodni muzej Slovenije, Zavod za kulturno Bled pa mora zagotoviti »tehnični«
del razstave.
V razpravi so člani odbora poudarili, da se zavedajo, da je prenova FD nujno potrebna, zato
so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k predlaganemu programu prenove in
predlogu, da se sredstva Za voda za kulturo Bled, ki so na osnovi pogodb o
upravljanju namenjena za kulturne projekte v občini, namenijo za program prve faze
prenove Festivalne dvorane.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora z dne 13.11.2007
Člani odbora za turizem na zapisnik 5. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 5. zapisnik odbora z dne 13.11.2007.
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Ad 3 in 4) Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 in 2009
Obrazložitev obeh osnutkov proračuna Občine Bled za področje turizma je na podala ga.
Šlibarjeva. V razpravi so člani odbora izpostavili zlasti naslednje:
g.Lavrič in g. Kerčmar: planirana sredstva za področje turizma ne dosegajo % povečanja za
inflacijo, prav tako je planiranih manj sredstev za delovanje Turizma Bled, to pa pomeni manj
denarja in manj aktivnosti, v NRPju ni predstavljenih investicij na področju turizma.
Predlagala sta tudi, da se v rebalansu zagotovi povečanje sredstev, v primeru, če se ugotovi,
da Turizem Bled ne bo mogel izpeljati načrtovanega.
ga. Šlibarjeva: sredstva za Turizem Bled so nižja napram letu 2007 zato, ker sta 2 zaposlena
zdaj na Zavodu za kulturo, prav tako pa ni planiranih sredstev za selitev Turizma Bled v
stavbo TNPja. Glede NRPja – investicije so vodeno pod določeno področje oz. so šele v fazi
projektov. Zato je g. Berčon predlagal, da se na enem od naslednjih odborov predstavijo
idejni projekti, ki so že izdelani oz. so v fazi izdelave.
g.Berčon: zanimalo ga je glede koncesij od obeh igralnic, tako za Bled kot za Lesce.
Ga.Šlibarjeva je obrazložila način obračunavanja glede na določeno zaokroženo turistično
območje in težnje občine Radovljica po spremembi.
Nato so člani odbora sprejeli naslednji sklep – glasovanje VSI ZA:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek
Odloka o proračunu Občine Bled za področje turizma za leto 2008 in leto 2009.

Ad 5) Razno
Ga.Holzner: zanimalo jo je, zakaj v času biatlona na Pokljuki na Bledu ni več prireditev in
dogodkov? G.Berčon je dejal, da bo kot član sveta zavoda Turizem Bled ta predlog prenesel.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Marjana Burja
Podpredsednik Odbora za turizem
Miran Lavrič
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

6. sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v sredo, 30. januarja 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 12.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu;
Organiziranje šolskih prevozov;
Razno.

stran:
23 - 25
priloga
priloga
79 – 84
68 – 70
/

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

Predsednik odbora
Janez Petkoš l.r.

Vabljeni:
- Člani odbora za družbene dejavnosti: Janez Petkoš, Vanja Piber, Aleš Vukelj, Radoslav
Mužan, Ljubislava Kapus, Ana Miler, Lea Ferjan
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Sonja Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Neja Gašperšič, tajnik odbora
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Datum: 13.12.2007
ZAPISNIK
5. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 12. decembra 2007 ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Vanja Piber, Lea Ferjan, Rado
Mužan, Aleš Vukelj , Ljuba Kapus
Odsotni člani: Ana Miler
Ostali navzoči: Darja Vernig - ravnateljica Vrtca Bled, Božena Kolman Finžgar - ravnateljica
Knjižnice A.T.Linhart Radovljica, Ludvik Hajdinjak - ravnatelj Osnovne šole prof. dr. J.Plemlja
Bled, Sonja Šlibar - vodja oddelka za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Marjana Burja in
Neja Gašperšič - strokovna služba na odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine
Bled
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik Janez Petkoš članom odbora predlagal naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora, z dne 7.11.2007
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
4. Razno

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora, z dne 7.11.2007
Pri pregledu zapisnika člani odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 4. seje odbora, z dne 7.11. 2007.
Ad 2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Sonja Šlibar je uvodoma na kratko predstavila aktivnosti glede usklajevanja proračuna za
področje družbenih dejavnosti. V prvi vrsti mora občina zagotoviti sredstva na tistih
proračunskih postavkah, s katerih se financirajo dejavnosti javnih zavodov (financiranje plač
in kritje materialnih stroškov). Zelo pomembno je tudi, da se zagotovijo sredstva za tiste
dejavnosti, ki niso zakonsko določene in predstavljajo manjši finančni zalogaj, imajo pa zelo
velik učinek za občane in kraj. Z rebalansom 2007 je bil dosežen ugodnejši nivo za področje
družbenih dejavnosti, kar pomeni, da se je trend dosedanje podhranjenosti teh dejavnosti
vendarle obrnil v pozitivno smer. V proračunu 2008 in 2009 smo zadržali ta nivo, vsekakor pa
gre za živo stvar in ni možno predvideti vseh stroškov, tudi zaradi zunanjih dejavnikov.
Investicije, ki predstavljajo večja finančna sredstva, se uvrščajo v proračun glede na
prioritete in možnosti. V letu 2007 so tekli postopki pridobivanja projektne dokumentacije za
plinifikacijo in kotlovnico v osnovni šoli in vrtcu, za oba projekta sta pridobljena gradbena
dovoljenja. Projekt zunanje ureditve pri Osnovni šoli na Bledu je v postopku izdelave PGD
PZI in bo pripravljen predvidoma v prvi četrtini naslednjega leta. V mesecu decembru 2007
pa se je začela izvedba investicije zunanje ureditve pri Zdravstvenem domu Bled.
V proračunu 2008 ni velikih zneskov za investicije, potekajo namreč dogovori za javnozasebno partnerstvo v objekte za ureditev kotlovnice in ogrevanja v šoli in vrtcu. Zaenkrat v
Sloveniji to še ni praksa, vendar se v občini trudimo, da bi bili postopki speljani tako, da bi
poleti 2008 lahko izvedli investicijo. Izvedba investicije zunanje ureditve pri osnovni šoli je
uvrščena v leto 2009, tudi tu gre za iskanje možnosti pridobivanja drugih virov financiranja.
Če to ne bo možno, bo zaradi omejenih proračunskih sredstev potrebno 1. fazo razdeliti na
še več faz.
Po tej predstavitvi je predsednik Petkoš povabil ravnatelje, da na kratko predstavijo
dejavnost javnih zavodov, v katerih delujejo.
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Ludvik Hajdinjak je predstavil dejavnost šole in vzdrževalna dela na objektu. Dejal je, da so
sredstva za dejavnost zadovoljiva, dejstvo pa je, da bi za boljše vzdrževanje objekta
potrebovali še veliko več in bi več sredstev šola z veseljem sprejela. Šola je stara 30 let.
Starejši je objekt, večji so stroški vzdrževanja, sploh če je vmes obdobje manjših sredstev
za ta namen. Povedal je, da je sanacija kotlovnice nujna in je vesel, da občina planira v
naslednjem letu realizirati to investicijo. Kar se tiče investicije v zunanjo ureditev pri šoli, je
opozoril, da bodo verjetno pritiski staršev, ker je varnost otrok ob sedanjem prometnem
režimu res vprašljiva.
Darja Vernig je članom posredovala publikacijo vrtca in na kratko predstavila organizacijo.
Vrtec obsega matično enoto na Bledu, in enoti v Gorjah in na Bohinjski Beli. Sprejemajo
otroke od enega leta starosti pa do vstopa v šolo. Imajo tudi razvojni oddelek za otroke s
posebnimi potrebami za vse štiri občine na območju Upravne enote Radovljica. V vrtcu je 57
zaposlenih in okrog 310 otrok (200 na Bledu, 94 v Gorjah in 14 na Bohinjski Beli).
Kar se financiranja tiče, je večinoma vse zakonsko določeno: plače zaposlenih, oprema,
prostori, prehrana, kar posledično tudi čisto natančno določa višino finančnih sredstev iz
občinskega proračuna. Opozorila je, da višina sredstev v proračunu za financiranje
dejavnosti vrtca ni zadovoljiva in ni takšna, kot je vrtec posredoval realno izračunan finančni
plan. Po izračunih vrtca bo zmanjkalo sredstev za zadnji mesec v letu 2008, oz. je
zagotovljenih proračunskih sredstev v letu 2008 za 11 mesecev in ne za 12. Prav tako za
leto 2009.
Pri investicijah je poudarila, da bi bilo potrebno čimprej urediti parkirišče na Seliški cesti, kajti
gre za varnost otrok. Starši morajo avto pred vrtcem parkirati, ker morajo z otrokom v vrtec
in se vrnejo če približno 15 minut. Prosila je, da se posreduje pristojnim strokovnim službam,
da se zaenkrat tam postavijo vsaj opozorilne table, da je parkirišče namenjeno samo
staršem in zaposlenim v vrtcu. Med aktualnimi investicijami, ki jih bo potrebno realizirati v
naslednjem obdobju je ravnateljica omenila še ograjo okrog igrišča, obnovo oken v zgornjem
nadstropju in prenovo treh kopalnic na zahtevo zdravstvene inšpekcije.
Božena Kolman Finžgar je predstavila knjižnico, ki deluje za 4 občine. Obsega 12 enot:
matična je v Radovljici, druga po velikosti je na Bledu. Knjižnica deluje po statističnih
kazalcih nad slovenskim povprečjem. Z višino proračunskih sredstev za leto 2008 so
zadovoljni. Za zagotavljanje obstoječega stanja je sredstev dovolj, ne omogoča pa rasti in
razvoja, kar pa dolgoročno pomeni nazadovanje! Žal jim je, da je v letu 2008 in 2009
izpadlo podaljšanje odpiralnega časa. Problem vidijo tudi v tem, da se s KS Bled ne morejo
dogovoriti za koriščenje prostora zraven knjižnice za aktivnosti za mlade. V letu 2008
nameravajo nadaljevati z dogovori o tem in upajo, da se bo zadeva razrešila v korist mladih,
kajti knjižnica je pripravljena izvajati aktivnosti za mlade, potrebujejo le prostor.
Na vprašanje g. Petkoša, ali so zadovoljni z lokacijo, je ravnateljica dejala, da je težko
odgovoriti z enoznačnim odgovorom. Priporočila so, da je knjižnica v centru kraja. Slabost te
lokacije pa so parkirišča in da ni možnosti širitve. Vsekakor bi bilo potrebno pretehtati
prednosti in slabosti.
Po predstavitvi ravnateljev je predsednik Petkoš pripomnil, da tabele proračuna izkazujejo
porabljena sredstva za posamezne dejavnosti po letih, pomanjkljivo pa se mu zdi, da ni
tabel, ki bi izkazovale medsebojne relativne odnose, na primer namenjena sredstva za
družbene dejavnosti v primerjavi s celotnim prihodkom v letu 2006 in dalje po letih. To
velja tudi za druga področja. Relativni prikaz porabe stroškov za katerokoli dejavnost v
primerjavi s celotnim prihodkom bi bil dober vsebinski pokazatelj porabljenih proračunskih
sredstev.
Nato je obrazložitev podala še Sonja Šlibar. Kot že rečeno, je sanacija kotlovnice in
plinifikacija planirana v naslednjem letu. Projekt ureditve parkirišč pri vrtcu bodo uvrščena v
cestni projekt ureditve Seliške ceste. Investicijsko vzdrževanje se izvaja po prioritetnem
seznamu šole in vrtca. Kar se tiče financiranja dejavnosti vrtca, je poudarila, da vrtec deluje
izredno racionalno in skrbno. Osnova za planirana sredstva je Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Občina pokriva potrebna
sredstva na podlagi zahtevkov, ki jih predloži vrtec, ta pa mesečno opredeli sredstva, ki jih
potrebuje za plače in materialne stroške. Po naših podatkih realizirana sredstva za 12
mesecev niso presegla planiranih sredstev za leto 2007, december bo plačan v januarju
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2008. zato večjih odstopanj od planiranih sredstev ne pričakujemo. V kolikor bodo nastopila
še nova dejstva, pa bo potrebno sredstva povečati.
Pripombe članov na proračun so bile:
Ljuba Kapus je imela glavno pripombo na proračun, da trend višine sredstev za družbene
dejavnosti nikakor ne bi smel padati (indeks med proračunom 2008 in rebalansom 2007 je
98,25) in bi moral biti indeks vsaj 105.
Dejala je še, da je potrebno vsaj v letu 2009 zagotoviti sredstva za odkup zemljišč ob Seliški
cesti za ureditev parkirišč pri šoli (3. faza investicije zunanje ureditve pri šoli). Opozorila je
še na sklep odbora za družbene dejavnosti (3. seja, dne 26.9.), da financiranje tega
parkirišča ne sme biti samo na področju družbenih dejavnosti, saj ne gre samo za potrebe
šole, temveč tudi in predvsem za potrebe kraja.
Rado Mužan je dejal, da se mu zdi škoda, da se nivo sredstev za prireditve v občini niža.
Prijav kandidatov na razpis je že zdaj veliko več kot lansko leto. Gre za nivo kulturnega
dogajanja, ki ga kraj nudi občanom in turistom.
Po razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2008 s pripombami:
- trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati (indeks med
proračunom 2008 in rebalansom 2007 je 98,25) in bi moral biti indeks vsaj 105
- v proračunu naj bodo tudi sredstva v višini 80.000 Eur za pločnik ob Rečiški
cesti.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu občine Bled za
leto 2008 upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.
Ad 3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Člani Odbora za družbene dejavnosti so sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2009 s pripombami:
- trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati in bi moral biti
indeks vsaj 105.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu občine Bled za
leto 2009 upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede
ustrezno obrazložitev.

Ad 4. Razno
Ljubo Kapus je zanimalo, ali obstajajo možnosti, da bi občina dobila polovico kupnine od
prodaje TVD Partizana. Prosila je, da se preveri 17. člen Zakona o športu, ki govori o tem.
Seja je bila zaključena ob 18 40.

Zapisala:
Neja Gašperšič

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

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

8. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije, z dne 13.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim
centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled;
Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
skupne občinske uprave Občine Bled in Občine Gorje;
Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled;
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled;
Razno.

stran:
27 - 28
priloga
priloga
79 – 84
85 – 92
97 – 102
103 – 105
priloga
priloga
/

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

Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.

Vabljeni:
- Člani Statutarno pravne komisije: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Aleš Vukelj, Matjaž
Berčon , Franc Pretnar
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve
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ZAPISNIK
7. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 13.12.2007 ob 16.00 v sejni sobi
Občine Bled
Prisotni: predsednica Davorina Pirc, podpredsednica Ljubislava Kapus, Franc Pretnar, Aleš
Vukelj
Opravičeno odsoten: Matjaž Berčon
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje komisije, z dne 8.11.2007;
2.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4.
Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar
– marec 2008;
5.
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v
Občini Bled;
6.
Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
7.
Razno
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet.

Ad 1
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 6. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 6. seje Statutarno pravne komisije z dne 8.11.2007.

Ad 2
Izpostavljeno je bilo opozorilo, da določba 13. člena in 14. člena določata leto 2009, namesto
2008. Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli
naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008, na občinskem
svetu. Vnesejo naj se redakcijski popravki 13. in 14. člena.

Ad 3
Izpostavljeno je bilo opozorilo, da določba 13. člena in 14. člena določata leto 2010, namesto
2009. Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli
naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka o proračunu Občine Bled za leto 2009, na občinskem svetu.
Vnesejo naj se redakcijski popravki 13. in 14. člena.

Ad 4
Člani statutarno pravne komisije so glede na dejstvo, da gre zgolj za seznanitev s sklepom
župana SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar –
marec 2008.
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Ad 5
Člani statutarno pravne komisije so na osnovi kratke razprave SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih
taksah v Občini Bled na občinskem svetu.

Ad 6
Ga. Pirc je uvodoma ugotovila, da je obrazložitev odloka pripravljena veliko bolj kakovostno,
kot je bilo to pri obravnavi prvega osnutka in v skladu z zahtevami poslovnika. Člani
statutarno pravne komisije so na osnovi kratke razprave SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo Osnutka Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled na občinskem
svetu.

Ad 7 Razno
Pod razno je bilo dogovorjeno, da Aleksandra Žumer dne 17.12.2007 preko elektronske
pošte pozove vse občinske svetnike, da podajo predloge sprememb statuta in poslovnika do
dne 10.1.2008, na to jih bo opozorila tudi ga. Pirc na seji. Spremembe bodo pripravljene in
članom komisije posredovane tja do 15.1.2008, nato bo sklicana seja SPK.
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/08
Datum: 21-jan-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

8. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
ki bo v ponedeljek, 4. februarja 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 12.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled;
Razno.

stran:
30 - 32
priloga
priloga
85 – 92

/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750127.

Predsednik odbora
Franc Pogačar l.r.

Vabljeni:
- Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo: Franc Pogačar, Albert Vidic, Srečko Vernig,
Boris Cvek, Marjetka Mandeljc, Jožef Dijak, Sergej Učakar
- Župan občine Bled, Janez Fajfar
- Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec
- mag. Romana Starič, vodja odd. za JGS in infrastrukturo
- predstavniki Protima Ržišnik & Perc – k točki 4
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Številka: 011-4/07
Datum: 13.12.2007
ZAPISNIK
7. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 12.12.2007
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. Boris Cvek.
Opravičeno odsoten: g. Jožef Dijak.
Neopravičeno odsoten: g. Boris Lindič, g. Milan Janša.
Ostali prisotni:
LUZ d.d. Ljubljana, g. Primož Smerkolj ( pri točki 4.),
Občinska uprava: direktor občinske uprave g. Erjavec Matjaž, g. Jože Dežman, g. Franci
Pavlič.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 7.11.2007;
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
5. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1830.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Predsednik odbora je prebral predlagani dnevni red.
Zaradi prisotnosti poročevalca g. Smerkolja LUZ Ljubljana pri točki 4. je predsednik odbora
predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer zamenjavo 2. in 4. točke dnevnega reda.
Predlog spremenjenega dnevnega reda je bil sprejet, tako da se spremenjen dnevni red
glasi:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 7.11.2007;
2. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
5. Razno
Sklep:

Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili spremenjen
dnevni red.

K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora z dne 7.11.2007
Pri pregledu in potrditvi zapisnika 6. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo je predsednik
odbora podal pripombo na zapisnik in sicer glede opravičene odsotnosti člana odbora g.
Borisa Cveka. Zatem so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep:

Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili
zapisnik 6. seje odbora z dne 7.11.2007 s gornjim popravkom.

K točki 2.: Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
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Uvodno obrazložitev je podal predstavnik LUZ-a g. Primož Smerkolj. Povedal je, da so bile
pri novelaciji osnutka Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled upoštevane vse
pripombe, ki so bile dane na sejah delovnih teles in na seji občinskega sveta. G. Smerkolj je
posebej poudaril, da je bil v tem času sprejet tudi Pravilnik za odmero komunalnega
prispevka ( Ur. l. RS št. 95/2007). V nadaljevanju je obrazložil finančne posledice novega
odloka, ter predlagal da se v skladu s zakonskimi akti spremeni naziv Odloka in sicer: »
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Bled «.
Predsednik odbora g. Pogačar je podal ugotovitev, da so bile pri pripravi osnutka upoštevane
vse pripombe Odbora za gospodarsko infrastrukturo. G. Pogačarja je zanimalo, kako se
zaračuna komunalni prispevek zavezancu v primeru, da se stanovanjski objekt priključi na
meteorno kanalizacijo. G. Erjavec je povedal, da so meteorni kanali namenjeni predvsem za
odvodnjavanje meteornih voda iz javnih površin in ne od stanovanjskih objektov.
G. Vidica je zanimalo, ali so stroški vzdrževanja komunalne infrastrukture tudi vključeni pri
izračunu komunalnega prispevka. G. Erjavec je povedal, da stroški vzdrževanja niso predmet
komunalnega prispevka.
G. Vernig je povedal, da je pripravljen odlok precej boljši od predhodnega, v nadaljevanju pa
je imel nekaj vprašanj v zvezi z cenami in dejanskimi stroški, ki nastanejo pri izgradnji
komunalne infrastrukture. G. Vernig je prosil tudi za razlago 3. odstavka v 14. členu,
zanimalo ga je predvsem, na kakšni podlagi je bil določen 30 % strošek komunalnega
prispevka za kanalizacijo, ki ga morajo plačati zavezanci ob priključitvi na čistilno napravo. G.
Erjavec je povedal, da je bil 30 % strošek komunalnega prispevka za kanalizacijo določen na
podlagi vloženih sredstev, ki jih je občina financirala v investicijo izgradnje čistilne naprave
(odkup zemljišč, čistilna naprava Lisice ). Po razpravi so člani Odbora za gospodarsko
infrastrukturo sprejeli naslednje sklepe:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da se strinja, da se Odlok o programu opremljanja
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Bled, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled –
UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku.
Sklep 2:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled,
Sklep 3:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja
za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Bled,
Glasovanje: ZA:3, PROTI:0
Sklep 1:

K točki 3.: Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Kratko obrazložitev je podal g. Franci Pavlič, ter podal nekaj pojasnil v zvezi s pripravo
proračuna Občine Bled za leto 2008.
V razpravi so sodelovali:
- g. Vidic ugotavlja. da je projekt Partizanske ceste v NRP prestavljen na leto 2010, poleg
tega se predlog proračuna ponekod ne ujema z NRP. Predlaga še, da se vsaj 5.000 € uvrsti
v proračun za odkupe zemljišč, kar bo osnova za priprave na izvedbo.
- g. Cvek: načrt razvojnih programov se vsako leto spreminja, kar kaže na nerealno
planiranje. Poleg tega ga zanima, zakaj v predlog proračuna ni predvidenih sredstev za
obnovo cest na področju vasi Ribno, saj so se dela na primarnem vodu kanalizacije
zaključila že pred 1 – 2 leti. Za nima ga tudi zakaj je iz NRP izpadel projekt pločnika na
Izletniški v Ribnem, za katerega so izdelani projekti, v NRP pa je bil vsa zadnja leta.
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Direktor občinske uprave g. Erjavec pojasni, da bo v februarju 2008 občinskemu svetu
predložen nov razvojni načrt občine, ko bo sprejet bo to osnova za bolj realno in natančno
izdelavo Načrtov razvojnih programov. Glede sanacije cest v Ribnem pojasni, da gredo
razmišljanja v to smer, da se v ta namen zagotovi vsaj 50.000 € namesto nabave radarja.
Pojasni tudi, da bo večja realnost zagotovljena z pripravo Predloga proračuna za 2 leti, ob
tem pa je bil dejansko del sredstev s področja GJS predviden za odkupe zemljišč na trasi
JRC pa tudi na lokalnih cestah. Glavni poudarek je dan projektu izgradnje komunalne
infrastrukture na Bohinjski Beli, kjer se pričakuje 1.200.000 € kohezijskih sredstev, kar
predstavlja 85% vrednosti investicije. Večje investicije so še obnova M kanala vključno z
vodovodom med Bledom in Mlinom, iščejo pa se tudi možnosti za pridobitev sredstev za
sofinanciranje ureditev vaških jeder. Prav tako že tečejo razgovori o pripravi investicij
vezanih na izvedbo SP v veslanju 2011, saj gre za državni projekt.
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2008 s pripombami iz razprave.
Glasovanje: ZA: 2, PROTI: 1, NEOPREDELJEN: 1
Sklep 1:

K točki 4.: Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Kratko obrazložitev je podal g. Franci Pavlič, ter podal nekaj pojasnil v zvezi s pripravo
proračuna Občine Bled za leto 2008.
Pripombe se podobno kot pri prejšnji ročki nanašajo na problematiko NRP, saj so določene
investicije, ki so bile prvotno predvidene za leto 2009, premaknjene na 2010 ali še kasneje.
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2009 s pripombami iz razprave.
Glasovanje: ZA: 2, PROTI:1, NEOPREDELJEN: 1
Sklep 1:

K točki 5.: Razno
Člani odbora pod točko Razno niso imeli vprašanj in pobud, zato je predsednik sejo ob 18.30
uri sejo odbora zaključil.

Zapisala:
Franci Pavlič
Jože Dežman

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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