Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila
za
seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled

datum seje:

ponedeljek, 12. maj 2008
ob 16.00 uri, sp. sejna (poročna)
ponedeljek, 12. maj 2008
Odbor za turizem
ob 16.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z torek, 13. maj 2008
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
občinskim premoženjem
sreda, 14. maj 2008
Odbor za gospodarsko infrastrukturo
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
četrtek, 15. maj 2008
Statutarno pravna komisija
ob 19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)

Odbor za prostor in varstvo okolja

Seji Odbora za prostor in varstvo okolja in Odbora za turizem, ki bosta v ponedeljek,
12. maja 2008, se bosta pričeli ob 16.00 uri v poročni dvorani, skupaj za prvo točko
dnevnega reda.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

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

10. sejo Odbora za prostor in varstvo okolja,
ki bo v ponedeljek, 12. maja 2008, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).

Za sejo predlagam naslednji

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

DNEVNI RED:

Informacija o investiciji v izgradnjo Veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 31.3.2008;
Dopolnjen osnutek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bled – Veslaški center;
Predstavitev izbora trase Severne razbremenilne ceste
Premoženjsko pravne zadeve;
a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca. 545 m 2;
b. Zamenjava zemljišč parc. št. 512/1, 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4, k.o.
Želeče (v skupni izmeri 1155 m2) za zemljišča parc. št. 809/14, 809/15,
k.o. Želeče, v izmeri 389 m2 in parc. št. 809/11 k.o. Želeče, v izmeri 4122
m2 (skupno 4511 m2);
Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
Razno.

stran:
79 – 82
5–7
83 – 90
109 – 112
113 – 117
113 – 114
115 – 117

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
- Boža Kovač – k točki 1
- Polona Čeh, ING-ARH Radovljica – k točki 3
- Maksimiljan Osvald – k točki 5
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Številka: 06203-8/2008
Datum: 31-marec-2008
ZAPISNIK 8. SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
ponedeljek 31.3.2008 ob 18.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna 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. Matjaž Erjavec, ga. Saša Repe, ga. Kristina Kunšič, ga. Ana Gradišar,
ga. Barbara Jančič.
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008;
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007;
3. Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s pritoki;
4. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
5. Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na
Bledu;
6. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
7. Razno.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda, in sicer prestavitev 3. točke dnevnega reda
na konec. Člani odbora (5 prisotnih) so soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008;
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
3. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
4. Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto
na Bledu;
5. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
6. Razno;
7. Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s pritoki.
TOČKA 1:
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 28.1.2008
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so
s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Odbor za prostor in varstvo okolja sprejme Zapisnik 8. seje Odbora za prostor in
varstvo okolja, z dne 28.1.2008.
TOČKA 2:
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. G. Pogačar je predlagal, da se zabeleži, da se
sredstva, ki jih je občina vložila v pripravo dopolnitve IDZ Severne razbremenilne ceste, ki
zadeva krožišči na Seliški cesti, upoštevajo kot delež Občine v postopku gradnje SRC, v
odnosu do večinskega investitorja DRSC.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o potrditvi
zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007 in ga predlagajo občinskemu
svetu v sprejem.
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TOČKA 3: Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Povedala je, da se vsebina stališč do pripomb,
razlikuje od razgrnjenega projekta v tem, da se je vertikalni in horizontalni gabarit objekta
nekoliko zmanjšal, ter da se prenočitvene kapacitete ne povečujejo. Projekt se je tako v veliki
meri prilagodil zahtevam sosedov že v fazi spremembe odloka, kar kaže na korektnost
investitorja. G. Pogačar je predlagal, da se v prihodnjem gradivu natančno opredelijo
določbe, katere so relevantne in o katerih se odloča na seji odbora in da se gradivo opremi z
grafiko, ki bo prikazovala situacijo, kakršna je trenutno. Vsi prisotni so se strinjali, da je
potrebno pogodbeno urediti situacijo parkiranja, da se s tem zaveže investitorja k
sofinanciranju izgradnje parkirne hiše. G. Ažman je opozoril, da je upravičena pripomba na
navedbo iz geomehanskega poročila, »da se pobočje nad hotelom izravna«, saj to ne drži, s
čimer so se člani odbora strinjali. Odbor je soglasno predlagal, da se v predlogu odloka
opredeli % dopustnih dozidav oziroma dopustni gabariti objekta in da se določi, da
povečevanje kapacitet ni dopustno.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) s 7 glasovi ZA
in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo stališča do pripomb in predlogov
na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria in jih predlagajo občinskemu svetu v
sprejem.
TOČKA 4:
Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno
razbremenilno cesto na Bledu
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. G. Ažman je poudaril, da bi bilo potrebno ponovno
preveriti, če je možen drugačen potek trase. Dogovor s pobudniki za spremembo odloka in
lastniki zemljišč bi bil smiseln tudi zato, ker bi se s tem izognili dolgotrajnim in nepredvidljivim
postopkom razlastitve, ki bi lahko ogrozili nujni čimprejšnji začetek gradnje razbremenilne
ceste. Ostali člani odbora se s spreminjanjem trase niso strinjali. G. Erjavec je povedal, da so
manjše spremembe odloka možne glede na tolerance, ki so skladne s sprejetim odlokom,
trasa pa se brez spremembe odloka in s tem časovnega zamika ne more spreminjati.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 6 glasovi
ZA in 1 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da občinski svet zavrne pobudo
za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu in
se strinjajo, da se gradnja v celoti izvede v skladu z veljavnim lokacijskim načrtom.
TOČKA 5:
Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom
Legalizacija neskladne gradnje stanovanjske hiše Savska cesta 13, investitor Rekar Ciril
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
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 h kritini rdeče barve na stanovanjski hiši Savska cesta 13, po
projektu št. 26/2005, projektant Antariom d.o.o. Bled.«
TOČKA 6: Razno
G. Bernik je predlagal, da se iz dreves odstrani novoletna okrasitev – lučke. G. Erjavec je
povedal, da bi bili stroški demontaže novoletnih lučk izredno visoki, zaradi česar je
predvideno, da ostanejo na drevju; pričakujemo pa, da bodo moteče žice z zazelenitvijo
dreves vse manj vidne.
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TOČKA 7: Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju jezera s
pritoki
Člani odbora so se strinjali, da bodo poročilo poslušali na seji občinskega sveta.
Predsednik je sejo zaključil ob 19.20 uri.

Zapisala:
Barbara Jančič

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

Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 6-maj-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

9. sejo Odbora za turizem,
ki bo v ponedeljek, 12. maja 2008, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacija o investiciji v izgradnjo Veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2007;
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2008;
Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2007;
Finančni plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2008;
Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007;
Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008;
Poročilo o varnostnih razmerah v Občini Bled;
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 1.4.2008;
Razno.

stran:
79 – 82
priloga
priloga
priloga
priloga
priloga
priloga
65 – 70
9 – 10
/

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
- Boža Kovač – k točki 1
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled – k točkama 2 in 3
- Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled – k točkama 4 in 5
- Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o. – k točkama 6 in 7
- predstavnik Policijskega oddelka Bled – k točki 8
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Številka: 011-2/08
Datum: 2.4.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 1.4.2008 ob 20. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Miloš Ažman,
Anica Holzner, Bojan Žerovec, Ludvik Kerčmar
Odsotni člani odbora: Matjaž Berčon,
Ostali navzoči: Matjaž Erjavec – direktor OU, Saša Repe – odd.za okolje in prostor,
Marjana Burja-odd.za gospodarstvo in družbene dejavnosti
Po ugotovitvi na sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red,
katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
1.
2.
3.

4.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.200814
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria;
Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora z dne 29.1.2008
Člani odbora za turizem na zapisnik 7. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 7. zapisnik odbora z dne 29.1.2008.
Ad 2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
Marjana Burja je članom odbora predstavila Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Bled za leto 2007 – turistični del.
Po kratki razpravi so člani odbora SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme Osnutek
Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007– turistični
del.
Ad 3. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria;
Uvodno obrazložitev in novo nastala dejstva sta predstavila Matjaž Erjavec – direktor OU in
Saša Repe. Glede na to, da se je investitor uspel uskladiti z zahtevami sosedov (glede
višinskih gabaritov in turističnih kapacitet,) hkrati pa je v projektu predstavil dodatne površine,
ki bogatijo hotelsko ponudbo (fitnes, manjši bazen ipd), so člani so člani odbora
SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme Stališča do
pripomb in predlogov na predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria.
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Ad 4) Razno
Bojan Žerovec: povabi člane na čistilno akcijo, ki jo v soboto, 5.4.08. organizira TD Bled v
okviru vsakoletne občinske »Očistimo naš Bled«
Matjaž Erjavec: na arhitekturni razpis za Izgradnjo veslaškega centra in ciljne regatne arene
Zaka na Bledu je prispelo 10 rešitev – ko bodo sprejete določene odločitve, bodo člani
odbora o tem seznanjeni.
Ludvik Kerčmar: v času turistične sezona naj se ne bi gradilo in »ropotalo« po Bledu in v
okolici hotelov, če pa že, nujno v dogovoru z občino. Predlagal je tudi, da se na naslednji seji
člane odbora seznani o tem, kaj se dogaja z Vilo Rikli, s projektom Seliše in Merkator ter kaj
je z ograjo.
Anton Mežan: pospravijo naj se veje, katere so bile lani odložene na parkirišču pod gradom.
Omenil je še na ostanke novoletne razsvetljave - turisti namreč sprašujejo, če so drevesa
»bolna« in zato povezana. Predlagal je, da naj se v bodoče uporablja zeleni kabel.

Zapisala:
Marjana Burja
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.
Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/08
Datum: 6-maj-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

9. sejo Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
ki bo v torek, 13. maja 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.
8.
9.
10.

11.

stran:
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 3.4.2008;
13 – 14
Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Bled;
71 – 78
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2007;
priloga
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2008;
priloga
Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2007;
priloga
Finančni plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2008;
priloga
Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007;
priloga
Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008;
priloga
Informacija o investiciji v izgradnjo Veslaškega centra in ciljne regatne arene 79 – 82
Zaka na Bledu;
Premoženjsko pravne zadeve;
113 – 117
a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca. 545 m2; 113 – 114
b. Zamenjava zemljišč parc. št. 512/1, 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4, k.o. 115 – 116
Želeče (v skupni izmeri 1155 m2) za zemljišča parc. št. 809/14, 809/15, k.o.
Želeče, v izmeri 389 m2 in parc. št. 809/11 k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2
(skupno 4511 m2);
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
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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
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled – k točkama 3 in 4
- Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled – k točkama 5 in 6
- Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o. – k točkama 7 in 8
- Boža Kovač – k točki 9
- Maksimiljan Osvald – k točki 10
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Številka: 011-7/08
Datum: 3.4.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je bila
v četrtek, 3.4.2008 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, Antoni Končar in Slavo Ažman
Odsoten: Jure Ažman
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.2008
2. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007;
3. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 29.1.2008
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
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 7. seje odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Točka 2)

Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Jana Špec je postavila vprašanje, ali je v gradivu zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007 upoštevan sklep občinskega sveta, sprejet ob zaključnem računu leta 2006, da
se neporabljena sredstva ne prenašajo v naslednje leto.
Nataša Hribar je odgovorila, da je bil sprejeti sklep upoštevan in da se z zaključnim računom
proračuna Občine Bled za leto 2007 prenašajo samo neporabljena sredstva krajevnih
skupnosti, za katere so bile v letu 2007 izdane naročilnice, pogodbe ali pa prejeti računi z
valuto plačila v letu 2008 ali neplačani računi do konca leta 2007.
Jana Špec je postavila vprašanje, zakaj ni v zaključnem računu proračuna Občine Bled za
leto 2007 poročila o realizaciji načrta razvojnih programov.
Nataša Hribar je obrazložila, da je realizacija načrta razvojnih programov navedena v
obrazložitvah zaključnega računa in sicer pri navedbi kontov skupine 42 in 43
Jana Špec je predlagala, da bi se za naslednje leto realizacija načrta razvojnih programov
prikazala posebej (kot priloga).
Srečko Vernig je postavil vprašanje za proračunsko postavko 20170205 Gospodarjenje z
odpadki- Investicija – zbirni center. Ni obrazložitve o vsebinski in finančni porabi sredstev
Prosil je, da bi se do seje občinskega sveta pripravila predstavitev in realizacija projekta.
V kolikor obrazložitev ne bo zadovoljiva, bodo prosili za dodatno obrazložitev.
Jana Špec je postavila vprašanje glede indeksa 117,86 za prispevke delodajalcev za soc.
varnost v splošnega dela proračuna.
Nataša Hribar je povedala, da splošni del proračuna predstavlja prikaz proračuna po kontih,
v katerih je zajeto več proračunskih postavk.
Povedala je tudi, da je Občina Bled v letu 2007 prešla na prikaz proračuna po novi
programski klasifikaciji.
Anton Končar je postavil vprašanje, kaj bo Občina Bled storila na področju, da bodo
namensko planirana proračunska sredstva bolje realizirana. Za primer je navedel
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subvencioniranje obrestne mere za malo gospodarstvo, ki pomeni spodbujanje
gospodarskega razvoja občine.
Jana Špec je prosila, da se do seje občinskega sveta predloži informacijo o tem, kam so bila
namenjena sredstva sejnin, ki so se jim v letu 2007 odpovedali za odpravo posledic nesreč
po neurju. Obrazložitev naj se poda članom odbora za proračun in finance.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (6 prisotnih – 6 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled
za leto 2007 po skrajšanem postopku.
2. Člani odbora za proračun finance predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da v
skladu s 3. in 4. členom Odloka o zaključnem računu proračuna občine Bled za leto
2007 sprejme, da se sredstva v višini 232.011,00 EUR (zaokroženo) prenesejo v letu
2008 ( le sredstva za katera so bila v letu 2007 izdane naročilnice, pogodbe ali pa
prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 ali neplačani računi do konca leta 2007 ) in
se namensko porabijo za sledeče:
- sredstva za delovanje KS Bled
1.300,00
- sredstva za delovanje KS Ribno
200,00
- sredstva za delovanje KS Bohinjska Bela
2.326,00
- sredstva za delovanje KS Rečica
1.035,00
- sredstva obvezne rezerve – naravne nesreče
85.191,00
- v korist proračuna 2008 kot celote se namenijo sredstva 141.959,00
3. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da Odlok o proračunu zaključnega
računa Občine Bled za leto 2008 vsebuje posebej priloženo poročilo o realizaciji
načrta razvojnih programov.
4. Strokovne službe na Oddelku za gospodarske in javne službe se zadolži, da do
seje Občinskega sveta pripravijo obrazložitev oziroma predstavitev projekta za
zbirni center in potek realizacije omenjenega projekta.
Točka 3)
Razno
Srečko Vernig je podal pripombo, da bi bilo potrebno poslovanje WTE-ja podrobno pogledati,
ne samo po vsebini, pač pa tudi po zbranih in porabljenih finančnih sredstev.
Predlagal je, da bi za odbor za proračun in finance WTE pripravil finančno poročilo.
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 predlagajo, da se na občinskem svetu obravnava
tudi finančno poročilo koncesionarja WTE-ja o izvedbi investicije z navedbo sredstev
neizčrpanega kredita od 2002 do 31.12.2007.
Seja je bila zaključena ob 18.30 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 gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/08
Datum: 6-maj-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

10. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
ki bo v sredo, 14. maja 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 2.4.2008;
Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007;
Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008;
Osnutek Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina;
5. Predstavitev izbora trase Severne razbremenilne ceste
6. Razno.

stran:
16 – 19
priloga
priloga
91 – 102
109 – 112
/

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
- Mirko Ulčar, direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o. – k točkama 2 in 3
- Saša Repe – k točki 5
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Številka: 011-4/07
Datum: 2.4.2008
ZAPISNIK
9. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 02.04.2008
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. Jožef Dijak, ga. Marjetka
Mandeljc, g. Sergej Učakar
Opravičeno odsoten: g. Boris Cvek
Ostali prisotni:
Koncesionar WTE: g. Homec Bojan ( pri točki 2 .)
Koncesionar Adriaplin: g. Babič Alojz ( pri točki 3 .)
Občinska uprava: g. Matjaž Erjavec, ga. Romana Starič, ga. Saša Repe, g. Franci Pavlič
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 4.2.2008;
2. Poročilo WTE o izvajanju koncesije;
3. Poročilo Adriaplin o izvajanju koncesije;
4. Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007
5. Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria
6. Pobuda za sprememba Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto
na Bledu
7. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1850.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni in
predlagal potrditev predloženega dnevnega reda.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili dnevni red.
K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 4.2.2008
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo niso imeli pripomb na zapisnik.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 8.
seje odbora, z dne 4.2.2008.
Zaradi odsotnosti poročevalca pri točki 2. je predsednik odbora predlagal, da odbor nadaljuje
s sejo, ter obravnava najprej točko 3.
K točki 3: Poročilo Adriaplin o izvajanju koncesije;
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin g. Alojz Babič, ki je na
kratko predstavil poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2007. Članom odbora je
predstavil tehnične podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2007, komercialne podatke o
odjemalcih in porabi zemeljskega plina, ter na kratko obrazložil liberalizacijo plinskega trga,
ki je nastala z spremembo Energetskega zakona na področju lokalnih gospodarskih javnih
služb. Predvsem je omenil, da morajo občine z ustreznimi odloki prilagoditi koncesijska
razmerja glede na novo pravno ureditev. V nadaljevanju je prisotnim predstavil gradnjo
plinovodnega omrežja v občini Bled. G. Babič je povedal, da imajo trenutno zelo velike
probleme s pridobivanjem služnosti ter ostalih potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega

16

dovoljenja, predvsem na območju KS Rečica ( pločnik ob Rečiški cesti ) in na območju Zake.
V letošnjem letu predvidevajo gradnjo povezovalnega plinovoda Dindol – Selo in Selo –
Mlino. Koncesionar ima zelo velike probleme tudi pri pridobivanju služnosti na območju
naselja Ribno, predvsem na cestah, kjer je trenutno lastnik KGZ Bled. Ob tem je omenil, da
je koncesionar na območju Ribnega v preteklosti izvedel anketo za odjem zemeljskega plina,
vendar občani niso izkazali večjega interesa, zato se gradnja plinovodnega omrežja na
omenjenem območju ni pričela. G. Babič je članom odbora povedal, da na plinovodno
omrežje še vedno niso priključeni večji porabniki plina, kot npr. hoteli, čeprav lastniki hotelov
pripravljajo določene študije o možnosti izgradnji trigeneracije; to je na območju Hotela
Toplice.
V razpravi je g. Pogačar povedal, da se v letu 2008 predvideva preplastitev cest v naselju
Ribno ( Savska c., Gorenjska c. ), kjer se je v preteklih letih gradil kanalizacijski sistem. Zato
je koncesionarja še enkrat opozoril o možnosti gradnje plinovodnega omrežja v naselju
Ribno, predvsem na cestah, ki se bodo dokončno uredile v letošnjem letu. Ob tem je
poudaril, da občina po ureditvi cest ne bo dovolila ponovnih gradbenih posegov v cestna
telesa. G. Babič je povedal, da bodo še enkrat preverili in podali odgovor glede gradnje
plinovodnega omrežja v Ribnem. G. Pogačar je imel vprašanje tudi v zvezi z odloki, ki jih
mora občina pripraviti v skladu z novo pravno ureditvijo. Ga. Starič je povedala, da sta
odloka v pripravi in naj bi se obravnavala na naslednji občinski seji.
G. Pogačarja je zanimalo, ali je z odlokom urejeno, kdaj se morajo priključiti večji objekti na
plinsko omrežje, predvsem hoteli. G. Pavlič je obrazložil, da je z odlokih določeno, da se
morajo večji objekti priključiti na plinovodno omrežje v obdobju treh let po pridobitvi
uporabnega dovoljenja. G. Erjavec je povedal, da je se je občina že večkrat sestala z lastniki
hotelov (Sava ) v zvezi z priključevanjem hotelov na zemeljski plin, vendar se je izkazalo, da
tehnično ni izvedljivo.
Po končani razpravi je odbor sprejel naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2007, s
podjetjem Adriaplin d.o.o. Ljubljana, kot informacijo.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 2.: Poročilo WTE o izvajanju koncesije
Uvodoma je predstavnik koncesionarja WTE g. Homec Bojan predstavil potek trenutne
gradnje kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih v občini Bled, v nadaljevanju pa še
obratovanje Centralne čistilne naprave na Mlinem, ki bo v mesecu aprila pridobila uporabno
dovoljenje, ter sprotno vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Omenil je tudi nadaljevanje
gradnje kanalizacije na območju Dob.
V razpravi je g. Pogačar povedal, da v poročilu manjka finančni del poročila, ter povedal, da
so sredstva iz kredita, iz katerih je koncesionar gradil kanalizacijski sistem, že v glavnem
porabljena. Gradnja kanalizacijskega sistema se bo v glavnem vršila iz sredstev, ki se bodo
zbrala iz komunalnega prispevka za kanalizacijo, ki ga morajo občani v skladu s sprejetim
odlokom plačati ob priključitvi stanovanjskega objekta na kanalizacijski sistem. Članom
odbora je v razpravi predstavil tudi problematiko odvajanja tujih izvirskih čistih voda po M kanalu do čistilne naprave, ki dodatno povečujejo stroške delovanja čistilne naprave, ter
deloma motijo njeno delovanje. Zato nastajajo dodatni stroški, ki jih bo moralo plačati država.
G. Erjavec in ga. Starič sta v nadaljevanju članom odbora predstavila vse aktivnosti in
pritiske, ki jih je občina Bled vršila na pristojno ministrstvo v zvezi z izločevanjem čistih voda
iz M kanala. Povedala sta, da je občina omenjeni projekt prijavila preko Regionalne razvojne
agencije na razpis za sofinanciranje iz kohezijskih skladov, vendar je bil s strani države
posredovan negativen odgovor. Zato se projekt glede o možnosti sofinanciranja še usklajuje
z državo.
G. Vernig je imel vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Posvetovalnega organa, oziroma kako
poteka nadzor nad koncesijsko pogodbo. Imel je tudi pomisleke o racionalni porabi sredstev
za gradnjo kanalizacijskega sistema. Ga. Starič je obrazložila, da je bil organ imenovan pred
razdružitvijo obeh občin, naloga organa je, da poizkuša reševati morebitno problematiko, ki
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jo koncesionar in občina skupaj ne moreta uskladiti. Vršitev nadzora nad koncesijsko
pogodbo je na kratko obrazložil g. Pogačar. G. Vernig je prosil, da strokovne službe do
naslednje seje pripravijo povzetek poročil iz dosedanjih sej Posvetovalnega organa.
G. Učakar je imel vprašanje v zvezi z delovanjem Centralne čistilne naprave in njenim
monitoringom.
Po razpravi so člani odbora sprejeli
Sklep :
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Poročilo WTE o izvajanju koncesije, kot informacijo.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 4.: Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za
leto 2007
Obrazložitev je podala ga. Romana Starič. V razpravi je g. Verniga zanimala proračunska
postavka 20200301 v zvezi z odkupi zemljišč. Odgovor je podala ga. Saša Repe. Po kratki
razpravi je predsednik odbora predlog sklepa dal na glasovanje.
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo Osnutek Odloka o
potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007, v delu, ki se nanaša
na področje gospodarskih javnih služb in ga predlagajo Občinskemu svetu Občine
Bled v sprejem.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 5.: Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda –
H1 – Astoria
Uvodno obrazložitev je podala ga. Saša Repe, ki je članom odbora predstavila vse prejete
pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria, ki so jih člani odborov in člani občinskega sveta
podali na sejah, ter ostale prejete pripombe, ko so bile podane v času javne razgrnitve in na
javni obravnavi.
V razpravi je g. Pogačar opozoril, da mora investitor zagotoviti primeren dostop do objekta,
ter zagotoviti primerno število parkirnih mest. Opozoril je tudi na čiste izvirne vode, ki se
nahajajo na predmetni lokaciji. Ob tem je poudaril, da je investitorja potrebno opozoriti, da
čistih voda ne sme voditi v fekalni kanalizacijski sistem.
G. Vernig je imel vprašanje glede gradnje parkirnih mest, oziroma garažne hiše. G. Erjavec
je povedal, da je investitorja predhodno potrebno zavezati s pogodbo o načinu parkiranja.
Poleg tega je povedal, da hotel Astoria z izgradnjo prizidka ne povečuje kapacitete, ampak
zvišuje kvaliteto nivoja hotela.
G. Vernig je opozoril, da je pri izvedbi projekta potrebno nadzorovati procent pozidanosti,
predvsem pa potrebno zagotoviti ustrezno velikost zelenih površin.
Po razpravi je Odbor za gospodarsko infrastrukturo sprejel naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme Stališče do pripomb in predlogov na predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda – H1 – Astoria; s pripombami:
- pri izvedbi projekta mora investitor zagotoviti izločitev čistih izvirskih in meteornih
voda iz fekalnega kanalizacijskega sistema,
- pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 6.: Pobuda za sprememba Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno
cesto na Bledu;
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Uvodno obrazložitev je podala ga. Saša Repe, ki je na kratko predstavila prejeto pobudo za
spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu. V
nadaljevanju je na kratko članom odbora obrazložila nekaj tehničnih podatkov o predlagani
trase JRC, ter posledice, ki bi nastopile v primeru sprejetja spremembe odloka o lokacijskem
načrtu.
V razpravi člani odbora niso imeli bistvenih vprašanj, zato je predsednik odbora predlog
sklepa dal na glasovanje:
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno
razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu (Ur.list RS, št. 65/2002), zavrne.
Gradnja JRC naj se v celoti izvede v skladu z veljavnim lokacijskim načrtom.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 7.: Razno
G. Vidic je ponovno izpostavil problematiko postavitve konfina pri objektu lastnika Krevljič ob
Prešernovi cesti. Ponovno je zahteval vpogled v dokumentacijo, ki je bila posredovana
pristojnim službam.
G. Dijak je imel vprašanje v zvezi s podrtimi drevesi v okolici območja ZN Koritno, oziroma ali
so omenjeni posegi povezani s pričetkom del ZN Koritno. G. Erjavec je povedal, da glede na
stanje projekta omenjeni poseg nima veze z ZN Koritno.
G. Vidic je imel pripombo glede količine in cene gradbenih oz. zelenih odpadkov, katere
lahko občani deponirajo na Infrastrukturi Bled.
Drugih vprašanj in pobud pod to točko razno člani Odbora niso imeli, zato je predsednik sejo
ob 18.50 uri zaključil.

Zapisal:
Franci Pavlič
Tajnica odbora: mag. Romana Starič

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 6-maj-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

10. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v četrtek, 15. maja 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličja - poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje komisije, z dne 3.4.2008;
Pregled in potrditev 2. izredne seje komisije, z dne 6.5.2008;
Dopolnjen osnutek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled – Veslaški center;
Osnutek Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina;
Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG);
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled;
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled;
Razno.

stran:
21 – 22
/
83 – 90
91 – 102
103 – 108
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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Številka: 011-5/08
Datum: 3.4.2008
ZAPISNIK
9. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 3.4.2008 ob 19.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: predsednica Davorina Pirc, Matjaž Berčon, Ljubislava Kapus, Franc Pretnar, Aleš
Vukelj (do 20.15)
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije. G.
Franc Pretnar je predlagal, da se na dnevni red uvrsti še točka Pobuda za spremembo
Odloka o lokacijskem načrtu za JRC na Bledu, ki naj se uvrsti pred točko razno. Ga. Pirc je
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje komisije, z dne 31.1.2008;
2.
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje komisije, z dne 28.2.2008
3.
Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto
2007;
4.
Soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec;
5.
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled;
6.
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled;
7.
Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za JRC na Bledu
8.
Razno
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet.
Ad 1
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 8. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 8. seje Statutarno pravne komisije z dne 31.1.2008.
Ad 2
Ga Davorina je izpostavila, naj se tudi pri g. Berčonu navede do kdaj je bil prisoten. Člani
komisije niso imeli nobenih drugih pripomb na zapisnik 1. izredne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Statutarno pravne komisije z dne 28.2.2008.
Ad 3
Ga. Kapus je opozorila na naslov poglavje :Splošni del proračuna, moralo bi biti Splošni del
zaključnega računa. Predlaga vnos redakcijskega popravka.
Ga. Davorina je izpostavila določbo 5. člen proračuna 2008: »Župan s poročilom o polletnem
izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami«. ter opozorila na neusklajenost z
določbo 104. člena statuta. Poleg tega je opozorila na tabelo na strani 21. gradiva in
izpostavila, da se številke veljavnega plana 2007 in realizacije 2007 pri 40 in 43 ne ujemajo
in se vprašala o zakonitosti morebtnega prerazporejanja sredstev ter skladnosti z določbo
104. člena Statuta Občine Bled.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklepa:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za
leto 2007, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO
Člani statutarno pravne komisije zahtevajo pojasnilo o usklajenosti namenske rabe
sredstev glede na določbi 99. člena in 104. člena Statuta (stran 21. gradiva zaključnega
računa) in upoštevaje strukturo sredstev.
Glasovanje: 4 opredeljeni: 4 ZA
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Ad 4
Ga. Pirc je pojasnila, da je dne 30.3.2008 vstopil v veljavo Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona ov vrtcih, ki odvzema pristojnost svetu zavoda, da določa sestavo
komisije in kriterije za sprejem otrok v vrtec in jo prenaša na ustanovitelja. Ker v prehodnih in
končnih določbah zakon ne ureja, kako v primeru, če so bili postopki sprejemanja tovrstnih
aktov že v teku, velja trenutno veljavna ureditev, da torej sestavo komisije in kriterije za
sprejem otrok v vrtec določa občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Predlagala je, da naj se ustrezno temu spremeni sklep, ki ga predlaga župan ter v Pravilniku
preambula, členi, ki niso vsebinsko usklajeni z določbami sprememb zakona ter podpisnik
Pravilnika.
Ga. Žumer je pojasnila, da bi se glede na novosti, ki jih prinaša sprememba Zakona o vrtcih
posledično morali spremeniti: 5. in 6. odstavek 11. člena predloga Pravilnika (izdaja odločbe)
ter 17. člen predloga Pravilnika (uveljavitev Pravilnika).
G. Vukelj je izpostavil, da so bile določeni predlogi sprememb v zvezi s kriteriji dani tudi na
odboru za družbene dejavnosti.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije pozivajo strokovno službo občine, da do seje
občinskega sveta pripravi Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec skladno z določbami
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.
Ad 5 Statut
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednja
sklepa:
Strokovne službe občine naj pregledajo določbe Statuta, ki se nanašajo na njihovo
delovno področje in predlagajo morebitne spremembe.
Člani statutarno pravne komisije si razdelijo področja obravnave posameznih delov
Statuta.
Ad 6 Poslovnik
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednja
sklepa:
Strokovne službe občine naj pregledajo določbe Poslovnika, ki se nanašajo na njihovo
delovno področje in predlagajo morebitne spremembe.
Člani statutarno pravne komisije si razdelijo področja obravnave posameznih delov
Poslovnika.
Naslednja izredna seja na temo obravnave sprememb in dopolnitev Statuta in
Poslovnika bo dne: 23. aprila 2008 ob 18.00. uri v prostorih Občine Bled.

Ad 7
G. Pretnar izpostavil možnost, da bodo imeli pobudniki možnost obrazložitve.
Izpostavil je dejstvo, da bi bilo treba omejiti čas obrazložitve. Predlagal je, da se sledi
določbam 31. člena Poslovnika, saj nekdo ne more imeti več pravic kot sam svetnik.
Ad 8 Razno
Pod razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer

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