Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila
za
seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled

datum seje:
torek, 23. september 2008
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
torek, 23. september 2008
Odbor za turizem
ob 19.00 uri sp. sejna (poročna)
sreda, 24. september 2008
Odbor za družbene dejavnosti
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
sreda, 24. september 2008
Odbor za gospodarsko infrastrukturo
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z četrtek, 25. september 2008
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
občinskim premoženjem
četrtek, 25. september 2008
Odbor za prostor in varstvo okolja
ob 19.00 uri, sp. sejna (poročna)
četrtek, 25. september 2008
Statutarno pravna komisija
ob 19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)

Odbor za gospodarske dejavnosti
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarske dejavnosti
Številka: 011-1/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

9. sejo Odbora za gospodarske dejavnosti,
ki bo v torek, 23. septembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 10.6.2008;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Razno.

stran:
6
55 – 142
/

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, mag. Boris Malej
- Sonja Šlibar, tajnik odbora
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Številka: 011-1/08
Datum: 13-maj-2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 10. junija 2008 ob 17.00 uri
v sejni sobi občine Bled, Cesta svobode 13.
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Boris Cvek, Franc Pogačar, Miha Primožič, Blaž
Ažman, Peter Pogačar
Ostali navzoči: Sonja Šlibar, tajnica odbora
Sejo Odbora je sklical in vodil predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti Leopold Zonik.
Predlagal je naslednji dnevni red, ki ga je Odbor soglasno potrdil (7 prisotnih, 7 za):
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 1.4.2008,
2. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini Bled,
3. Razno.
Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 1.4.2008
Predsednik Odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe.
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (7 prisotnih, 7 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 6. seje, z dne 29.1.2008.
Ad-2: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar. Predstavila je vsebino pravilnika in potrebne
postopke, ki morajo biti opravljeni pred objavo pravilnika v Uradnem listu. Ker gre za državne
pomoči, smo Pravilnik dali v presojo tako Ministrstvu za kmetijstvo (skupinske izjeme) in
Ministrstvu za finance (de minimis pomoči). Od zadnjega smo mnenje že prejeli, od
Ministrstva za kmetijstvo pa že po objavi Pravilnika v gradivu. Obrazložila je tri vsebinske
spremembe, ki jih je pri sprejemu potrebno upoštevati, zato bo za Občinski svet pripravljen
čistopis Pravilnika, ki ga bomo po sprejemu ponovno poslali v presojo Ministrstvu. Šele po
prejetem pozitivnem mnenju bomo lahko nadaljevali s postopki (objava, imenovanje komisije,
javni razpis itd).
Po kratki razpravi je Odbor sprejel nasledji sklep (7 prisotnih, 7 za):
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o dodelitvi
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, s popravki MKGP.
Ad-3: Razno
Pod to točko ni bilo predlogov.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.
Zapisnik napisala
Sonja Šlibar

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

Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

11. sejo Odbora za turizem,
ki bo v torek, 23. septembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 10.6.2008;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled (Veslaški center);
Razno.

stran:
8-9
55 – 142
151 – 168
/

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, mag. Boris Malej
- Sonja Šlibar, vodja oddelka
- Marjana Burja, tajnica odbora
- Polona Čeh, ING-ARH in Saša Repe - k točki 3
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Številka: 011-2/08
Datum: 11.6.2008
ZAPISNIK
10. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 10.6.2008 ob 19. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Anica Holzner,
Ludvik Kerčmar
Odsotni člani odbora: Miloš Ažman, Matjaž Berčon, Bojan Žerovec,
Ostali navzoči: Marjana Burja-oddelek 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. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 12.5.2008;
2. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
3. Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
5. Premoženjsko pravne zadeve:
Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri
684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v
izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
6. Razno

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora z dne 12.5.2008
Člani odbora za turizem na zapisnik 9. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 9. zapisnik odbora z dne 12.5.2008.
Ad 2) Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev osnutka odloka je prestavila Marjana Burja. Člani odbora so na seji
dobili tudi grafični izris vplivnega območja spomenika iz katerega je razvidno, katere parcele
se nahajajo v vplivnem območju. Vsi člani so se strinjali, da je predlagano zaščiteno
območje preveliko. Člani odbora so predlagali, da se zahtevi lastnice parcele št. 126/2 ugodi
in se le ta izvzame iz vplivnega območja spomenika.
Po razpravi so člani odbora za turizem (prisotni 4) s 4 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo osnutek odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na
Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena in ga predlagajo v sprejem, s
pripombo, da se parcela št. 126/2 izvzame iz vplivnega območja spomenika.
Ad 3) Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
Uvodno obrazložitev osnutka odloka je podala Marjana Burja.
Po razpravi so člani odbora za turizem (prisotni 4) so s 4 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo osnutek Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za
kulturni spomenik lokalnega pomena in ga predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.
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Ad 4) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
Obrazložitev predloga odloka je podala odgovorna projektantka ING-ARH – Polona Čeh.
Člani odbora so pohvalili investitorja in projektantko, da jim je uspelo, glede na velike
začetne težave, projekt uskladiti.
Po razpravi so člani odbora za turizem (prisotni 4) so s 4 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria in ga
predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.
Ad 5) Premoženjsko pravne zadeve: Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3,
1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364
m2 in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
Obrazložitev je podal Maks Osvald. V razpravi so člani odbora predlagali, da se investitorja v
menjalni pogodbi med drugim zadolži, da mora za predmetno zemljišče izdati potrebno
soglasje za izgradnjo južne razbremenilne ceste.
Po razpravi so člani odbora za turizem (prisotni 4) so s 4 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem predlagajo, da Občinski svet potrdi zamenjavo zemljišč parc.
št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri 684 m2 za zemljišča parc.
št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno
4511 m2 s tem, da se v menjalni pogodbi investitorja tudi zadolži, da mora za
predmetno zemljišče izdati potrebno soglasje za izgradnjo južne razbremenilne ceste.

Ad 6) Razno
Anica Holzner:
- Ugotavlja, da je veliko psov po Bledu in okoli jezera, ki niso na povodcih. Predlagala je,
da se ponovno postavijo table, ki opozarjajo, da morajo biti psi na povodcih.
- Opozorila je, da je v zadnjem času večkrat videla na pešpoti ob jezeru od gostišča Mlino
do Vile Bled parkirane avtomobile. Predlaga, da se takoj spet nazaj vzpostavi zapreka, ki
bo onemogočala parkiranje avtov na tako občutljivem terenu.
Miran Lavrič:
- opozoril na problem označitve Bleda na novi avtocesti. Člani odbora so se s tem strinjali
in soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za turizem zahtevajo, da občina uredi vse potrebno, da se Bled glede
svoje namembnosti in pomembnosti, na avtocesti primerno označi.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Marjana Burja

Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan l.r.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

9. sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v sredo, 24. septembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 11.6.2008;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled;
Razno.

stran:
11 – 13
55 – 142
143 – 146
/

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, mag. Boris Malej
- Sonja Šlibar, vodja odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Neja Gašperšič, tajnik odbora
- mag. Aleksandra Žumer – k točki 3
- Ludvik Kerčmar (SD) Hajdinjak, ravnatelj OŠ prof.dr.J.Plemlja Bled – k točki 3
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Številka: 011-3/08
Datum: 12.6.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 11. junija 2008 ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Lea Ferjan, Rado Mužan, Aleš
Vukelj , Ljuba Kapus, Ana Miler, Vanja Piber
Odsotni: /
Ostali navzoči: Darja Vernig (pri 2. točki dnevnega reda), Marjana Burja in Neja Gašperšič strokovna služba na oddelku 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 7. seje odbora, z dne 2.4.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Bled;
3. Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke;
4. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
5. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
6. Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
7. Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske;
8. Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 2.4.2008
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 7. seje odbora, z dne 2.4.2008.
(7 prisotnih, 7 ZA)

Ad 2) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Bled
Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica vrtca Darja Vernig. Povedala je, da je bilo
potrebno obravnavani odlok uskladiti z zakonodajo. Glavne spremembe so: zmanjšanje
števila predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda, in sicer s 5 na 3 predstavnike, nadalje se
v odloku usklajuje z zakonodajo postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja. V odloku se
tudi razširja seznam dejavnosti, kar je pravna podlaga za že obstoječe dejavnosti, primarna
dejavnost pa ostaja predšolska vzgoja.
V razpravi so imeli člani odbora pripombe glede doslednosti izrazov (svet zavoda= svet
vrtca) in podobno. Člani so predlagali, da se v odloku poleg poenotenja izrazov opravijo tudi
pravopisni oz. redakcijski popravki.
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Bled s pripombo, da se opravi
poenotenje izrazov (Svet zavoda=Svet vrtca) in pravopisni oz. redakcijski popravki in
predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
(7 prisotnih, 7 ZA)
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Ad 3) Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke
Uvodno obrazložitev je podala Neja Gašperšič.
V razpravi so člani izpostavili dejstvo, da obstaja velika razlika med stroški dela oskrbovalke
in stroški dela koordinatorja. Odgovor je bil dan, da gre tu za razliko v stopnji izobrazbe (VII.
stopnja koordinatorja in IV. ali V. stopnja izobrazbe oskrbovalke). Izračun je narejen po
enotni metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Ana Miler je predlagala, da naj občina spremlja rast cen te storitve za vse preteklo obdobje,
ne samo v primerjavi s prejšnjim letom in da se do ene naslednjih sej odbora posreduje
podatke o pretekli rasti cen storitve.
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo predlagane sklepe iz gradiva pod
točko I. in II. in jih predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled v sprejem.
(7 prisotnih, 7 ZA)
Ad 4) Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte
s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja.
V krajši razpravi je Ana Miler izpostavila nepopolno dikcijo v 4. členu Pravilnika, ki v prvem
stavku tega člena ne opredeljuje jasno, za koga pravzaprav gre. Člani so se strinjali, da je
potrebno prvi stavek tega člena napisati bolj jasno, in sicer: »Vlagatelji vloge na Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti morajo izpolnjevati
pogoje:«
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo Pravilnik o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v
Občini Bled s pripombo, da se opravijo redakcijski popravki v 4. členu Pravilnika in ga
predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
(7 prisotnih, 7 ZA)
Ad 5) Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja. Člani odbora so na seji dobili tudi grafični izris
vplivnega območja spomenika, iz katerega je razvidno, katere parcele se nahajajo v
vplivnem območju.
Janez Petkoš je dejal, da je osnutek odloka bil obravnavan tudi že na seji KS Rečica in je bil
tam sprejet. Posredovana pa je bila vloga ge. Vide Černe, da se parcela 126/2 izvzame iz
tega zaščitenega območja.
Rado Mužan je povedal, da je v Bodeščah precejšen revolt prebivalcev zaradi sprejetega
odloka za Bodešče 12. Opozoril je, da se ne bi to ponovilo tudi na Rečici, glede na to, da je
zaščiteno območje tudi v tem primeru precej veliko.
Vsi člani so se strinjali, da je predlagano zaščiteno območje preveliko. Dano je bilo nekaj
predlogov, in sicer naj se območje začrta po višinski meji, naj se da v preverbo, koliko se
lahko še zmanjša, naj se zaščiti samo vrh hriba.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti NE sprejmejo osnutka Odloka o razglasitvi
cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena in predlagajo, da
se pri pripravi novega odloka upošteva pripomba odbora, da se vplivno območje
zmanjša.
(7 prisotnih, 6 ZA)
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Ad 6) Osnutek Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja.
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo osnutek Odloka o razglasitvi Mrakove
domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena.
(7 prisotnih, 7 ZA)
Ad 7) Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske
Uvodno obrazložitev je podala Neja Gašperšič.
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo predlagane sklepe iz gradiva in jih
predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled v sprejem.
(7 prisotnih, 7 ZA)

Ad 8) Razno
Marjana Burja je predstavila prireditve v naslednjem tednu, in sicer bo 20.6. 2008 ob 19. uri
na gradu proslava ob dnevu državnosti, na Olimpijskem trgu pa bo od 17. ure dalje Festival
mladih, ki ga organizira LAS Bled skupaj z Občino Bled.
Posredovana je bila tudi informacija o dogovorih, ki potekajo glede izvedbe poletnega kina
na Bledu.
Seja je bila zaključena ob 18 30.

Zapisala:
Neja Gašperšič

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

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

12. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
ki bo v sredo, 24. septembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 11.6.2008;
2. Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008
3. Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o pogojih ter načinu odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled;
4. Poročilo o izvajanju koncesije z WTE;
5. Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled;
6. Razno.

stran:
15 – 17
55 – 142
147 – 150
/
151 – 168
/

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, mag. Boris Malej
- mag. Romana Starič, vodja odd. za JGS in infrastrukturo
- predstavnik koncesionarja WTE Bled – k točki 4
- Polona Čeh, ING-ARH in Saša Repe – k točki 5
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Številka: 011-4/07
Datum: 13.6.2008
ZAPISNIK
11. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v četrtek,
12.6.2008 ob 1630 uri v spodnji sejni sobi občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora,
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Boris Cvek, g. Srečko Vernig, g. Jožef Dijak, ga.
Marjetka Mandeljc, g. Sergej Učakar
Ostali prisotni:
Ing-Arh Čeh Polona s. p., ga. Polona Čeh ( pri točki 2.),
Infrastruktura Bled d.o.o.: direktor g. Mirko Ulčar ( pri točki 4.)
Občinska uprava: ga. Romana Starič, ga. Saša Repe, g. Maksimiljan Osvald
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 14.5.2008;
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
3. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
b. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11,
k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
4. Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
5. Razno
Začetek seje: ob 1630, zaključek seje: ob 1730.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne.
Predsednik odbora, g. Franc Pogačar je najprej obrazložil, da je bila seja tega odbora najprej
sklicana v sredo, 11.6.2008 ob 17 00 uri, vendar so štirje člani-(ce) opravičili svojo prisotnost,
kar pomeni, da seja ne bi bila sklepčna. Zato je predlagal sklic 11. seje odbora za današnji
dan.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal
potrditev le-tega.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so potrdili dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 1.:
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 14.5.2008
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo niso imeli pripomb na zapisnik.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so potrdili zapisnik 10. seje odbora,
z dne 14.5.2008.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
Uvodno obrazložitev je podala ga. Polona Čeh, ki je članom odbora predstavila vse
spremembe in dopolnitve predmetnega odloka.
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G. Pogačarja je zanimalo, ali so bile upoštevane vse pripombe, ki jih je na prejšnji obravnavi
podal odbor za gospodarsko infrastrukturo, kar je pripravljalka odloka, ga. Čeh potrdila.
G. Vernig je vprašal, zakaj se parkiranje ne ureja bolj celostno, z garažno hišo. G. Osvald je
odgovoril, da še vedno ni rešena denacionalizacija na določenih potrebnih zemljiščih.
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 3.: Premoženjsko pravne zadeve
a. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
Uvodno obrazložitev je podal g. Maksimiljan Osvald.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme v gradivu predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
b. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o.
Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
Uvodno obrazložitev je podal g. Maksimiljan Osvald.
Po kratki razpravi, ki se je nanašala na parkirišča in dostop do smučišča, so člani odbora
sprejeli naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme v gradivu predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 4.: Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled
Kratko uvodno obrazložitev sta podala ga. Starič in g. Pogačar, ki sta razložila, da se cene
urejanja pokopališč (t.i. vzdrževalnina) s podanim predlogom povečujejo za 50%, cene
pogrebne in pokopališke dejavnosti pa za 17,5%, kot znaša indeks rasti življenjskih
potrebščin.
Predlog povečanja cen je predstavil g. Miro Ulčar, ki je navedel naslednje razloge za
predlagani dvig cen:
- zagotavljanje pozitivnega poslovanja
- manjši obseg komercialnih dejavnosti (predvsem na investicijah v vodooskrbo)
- zaostajanje za indeksom rasti življenjskih stroškov
- z novimi cenami bodo lahko zagotovili večji obseg vzdrževanja pokopališč
Pojasnil je tudi, da je zaračunavanje storitev urejanja pokopališč prihodek Infrastrukture Bled
d.o.o., ki ga namenjajo izključno za vzdrževanje pokopališč, prihodek za pogrebno in
pokopališko dejavnost pa namenjajo za stroške izvajanja teh storitev. V letu 2004 so prevzeli
v upravljanje pokopališče Zasip, s 1.1.2005 pa še pokopališče na Boh. Beli. Članom odbora
je v pisni obliki predal tudi primerjavo stare in nove cene za vzdrževalnino grobnih mest.
V razpravi so člani odbora izpostavili naslednja vprašanja:
G. Pogačar: ali so planirani prihodki iz naslova povečanja cen storitev upoštevani v planu
Infrastrukture za leto 2008. G. Odgovor g. Ulčarja: so upoštevani, v skupni višini 78.000 €,
kar predstavlja 22% več prihodkov glede na lansko leto.
G. Pogačar: ali bo s tem povečanjem cen zagotovljen višji standard storitev tudi na
pokopališču na Bohinjski Beli. Odgovor g. Ulčarja: bo zagotovljen v želenem obsegu; višji
standard bo omogočila tudi nabava novih strojev.
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G. Ulčar je članom odbora tudi razložil, da je urejanje pokopališč (vzdrževalnina pokopališča)
letni strošek, zato predlaga potrditev teh cen z veljavnostjo od 1.1.2008. Predlaga tudi, da se
cene letno usklajujejo z indeksom rasti življenjskih potrebščin, da v bodoče ne bo več
prevelikih povečanj cen storitev.
G. Pogačar je podal predlog, da člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo
občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme dodatni sklep k že predlaganemu v gradivu, in
sicer z namenom zagotavljanja namenske porabe prihodkov iz naslova povečanja cen
storitev (za večji obseg vzdrževanja pokopališč oz. za zagotavljanje višjega standarda
storitev).
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednja
Sklep 1.:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi nove cene pokopališke in pogrebne
dejavnosti, z veljavnostjo od 1.1.2008 oz. 1.7.2008. Cene se letno
usklajujejo z indeksom rasti življenjskih potrebščin, objavljenem v
Uradnem listu RS.
Sklep 2.:
Infrastruktura Bled d.o.o. mora sredstva, pridobljena s povečanjem cen
pokopališke in pogrebne dejavnosti, nameniti za večji obseg vzdrževanja
pokopališč oz. za zagotavljanje višjega standarda storitev.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 5.: Razno
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so pregledali realizacijo podanih vprašanj in
pobud iz prejšnje seje odbora. Odgovore je podala ga. Starič.
Vprašanje g. Vidica: sanacija oz. reklamacija hitrostnih ovir pri vrtcu
Odgovor: sanacija je bila izvedena in danes pregledana v prisotnosti g. Vidica
Opozorilo g. Cveka: poškodbe na cestišču od naselja Rečica v smeri proti Spodnjim Gorjam,
ki jo upravlja DRSC
Odgovor: upravljalca DRSC smo o tem obvestili
Opozorilo g. Pogačarja: poškodovana lesena ograja ob državni cesti Bled – Mlino, nasproti
restavracije Ribič
Odgovor: upravljalca ceste smo o tem obvestili
Opozorilo ge. Mandeljc: neurejene bankine iz Bleda proti Zasipu
Odgovor: v teku so vzdrževalna dela na občinskih cestah, v sklopu katerih bodo urejene tudi
bankine
Nove pobude in vprašanja:
G. Cvek je vprašal, kdaj je predvidena izvedba ankete v Ribnem, ki naj bi jo ponovno izvedel
koncesionar Adriaplin z namenom ugotavljanja interesa krajanov za plinifikacijo.
Ga. Starič je razložila, da so dogovori z Adriaplinom v teku.
Drugih vprašanj in pobud pod to točko razno člani Odbora niso imeli, zato je predsednik sejo
ob 17.30 uri zaključil.

Zapisala:
Tajnica odbora
mag. Romana Starič

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

11. sejo Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
stran:

1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 10.6.2008;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do 30.6.2008
Poročilo o izvajanju koncesije z WTE;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5, k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in 318/3, k.o. Bled, v
izmeri 36 m2;
b. Prodaja zemljišča parc. št. 1214/5, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 15 m2;
c. Zamenjava zemljišča parc. št. 1234/4, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 121 m2, za
zemljišča parc. št. 964/10, 955/4, k.o. Selo pri Bledu, v skupni izmeri 207 m2;
d. Odkup zemljišča s parc. št. 166/6, k.o. Ribno, v izmeri 87 m2;
e. Odkup zemljišč s parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5, k.o. Selo pri
Bledu, v skupni izmeri 448 m2;
f. Odkup zemljišč s parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6, k.o. Ribno, v
skupni izmeri 2829 m2;
g. Prodaja zemljišča parc. št. 906/4, k.o. Bohinjska Bela, v izmeri 224 m2;
h. Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v skupni izmeri
8189 m2;
5. Premoženjsko pravna zadeve: Zamenjava zemljišč parc. št. 729, 730, 731, 1002, 1007,
1008/1, 1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 z zemljišči parc. št. 207/19, 207/50,
207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni izmeri 29773 m 2;
6. Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območje Občine Bled;
7. Razno.

19 - 22
55 - 142
/
169 – 184
169 – 170
171 – 172
173 – 174
175 – 176
177 – 178
179 – 180
181 – 182
183 - 184
185 - 192

193 - 199

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 gosp. 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, mag. Boris Malej
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve
- vodje oddelkov k točki 2: Sonja Šlibar, Saša Repe in Romana Starič
- predstavnik koncesionarja WTE Bled in Romana Starič – k točki 3
- Saša Repe in Maksimiljan Osvald – k točki 4
- Aleksandra Žumer – k točki 5
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Številka: 011-7/08
Datum: 10.6.2008
ZAPISNIK
10. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je
bila v torek, 10.6.2008 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, Ažman Slavko, Ažman Jure in Pavlič Franci
Odsoten: Anton Končar
Ostali prisotni: Mirko Ulčar, Osvald Maksimiljan, Sonja Šlibar
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 13.5.2008
2.
Odpis terjatev do kupcev;
3.
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip;
b. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o.
Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
4.
Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
5.
Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5. oskrbovalke;
6.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
7.
Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske;
8.
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Bled;
9.
Razno.
Maksimiljan Osvald je predlagal dodatno točko pod 3.č. Odkup zemljišča parc.št. 365 k.o.
Ribno, v izmeri 2829 m2.
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 13.5.2008
Odpis terjatev do kupcev;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip;
b. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11,
k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
č. Odkup zemljišča parc.št. 365 k.o. Podhom v izmeri 2829 m2.
4.
Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
5.
Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke;
6.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte
s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
7.
Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske;
8.
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Bled;
9.
Razno.
Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so
soglasno potrdili dnevni red.
Člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so prejeli
dodatno gradivo za 3.č. točko in 4. točko (primerjava stare in nove cene za vzdrževalnino
grobnih mest).
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Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 13.5.2008
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 (4 prisotnih – 4 ZA):
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 9. seje odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Točka 3)
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Jana Špec je podala pripombo s tem, da odbor za proračun in finance točke ne more
obravnavati, saj ni navedenih finančnih posledic. Zadeva naj se preuči. Morebitno bi zadevo
lahko kompenzirali pri gradnji Mercatorjevega centra na Bledu.
Slavko Ažman je bil mnenja, da glede na to, da se pripravlja na gradnjo Mercatorjevega
centra na Bledu, bi se z prodajo zemljišča počakalo, da se dogovorijo za ceno. Predlagal je,
da točko umaknemo iz dnevnega reda.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (5 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI):
1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
točko umakne iz dnevnega reda.
2. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da se točka ponovno obravnava
po prejetju dodatnih informaciji o gradnji Mercatorjevega centra na Bledu.
b. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
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 Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1,
211/2, 211/3 in 212, k.o. Želeče, v skupni izmeri 9625 m2
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11, k.o.
Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (6 prisotnih – 6 ZA):
1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za zamenjavo zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3,
1171/4, k.o. Želeče, v skupni izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri
364 m2 in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2
2. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da se v Menjalno pogodbo vključi,
da potencialni kupec daje predhodno soglasje za gradnjo razbremenilne ceste.
č. Odkup zemljišča parc.št. 365 k.o. Podhom v izmeri 2829 m2
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6ZA):
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Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za nakup zemljišča parc. št. 365 k.o. Ribno, v izmeri 2829
m2, v skupni vrednosti 23.000 € (8,13 € / m2).
Točka 4)
Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Mirko Ulčar.
Slavka Ažman je zanimalo, kaj so mislili s tem, da bo boljši standard oskrbe.
Mirko Ulčar je pojasnil, da bo boljše urejeno pokopališče, pozimi bo več spluženega snega,
večkrat urejene zelenice, zasaditve, nakup dodatne opreme.
Jana Špec je podala pripombo, da utemeljen razlog povečanja ni to, da niso povečali cene
od leta 2003.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6ZA):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagani sklep o spremembi cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v
Občini Bled
Točka 5)

Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev 5.
oskrbovalke
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar.
Srečko Vernig je postavil vprašanje kakšne se cene po ostalih sosednjih občinah.
Sonja Šlibar je obrazložila, da je bil podatek že enkrat posredovan. Občina se sama odloči
kakšen delež bo sofinancirala, 50% sofinanciranja je obvezno, za dodatni % se pa občina
sama odloči.
Srečka Vernig je zanimalo, glede na to, da občina povečuje sredstva za sofinanciranje ali
imajo občani kakšno prioriteto oziroma ali bodo še čakalne vrste.
Sonja Šlibar je odgovorila, da s tem ko občina povečuje sredstva za sofinanciranje storitev,
imajo občani nižjo ceno, čakalna vrsta pa obstaja.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe o potrditvi cene storitve pomoči na domu do 1.7.2008 dalje
in zaposlitev 5. oskrbovalke.
Točka 6)

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar.
Jana Špec je podala mnenje, da bi se posredovala merila za posamezno področje in bi bila
priloga k pravilniku.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled.
Točka 7)

Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše
Gorenjske
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar.
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Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše
Gorenjske.
Točka 8)

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar.
Slavka Ažman je zanimalo, ali obstaja kakšna možnost da uporabljajo ekološka gnojila v
povirju. Ali bi mogoče sofinancirali drugačen način pridelave v tem območju.
Sonja Šlibar je povedala, da je to potrebno sistemsko rešiti z zaščito povirij.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagani sklep za pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled.
Točka 2) Odpis terjatev do kupcev je bila pomotoma izpuščena in zato obravnavana pred
Točko 9) Razno.
Točka 2)
Odpis terjatev do kupcev
Uvodno obrazložitev je podala Urška Vidmar.
Odpis terjatev se nanaša na odpise terjatev v skupni vrednosti 1.050,58 € (18 dolžnikov) in
na odpis terjatve do podjetja Moto klub d.o.o. v višini 8.574,68 €.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklepe (6 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in finance se so seznanili z informacijo o odpisu terjatev
do kupcev na dan 21.5.2008 in predlagajo odpis terjatev v skupni višini 1.050,58 €.
2. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
potrdi odpis terjatve po podjetja Moto klub d.o.o. v višini 8.574,68 €.
3. Člani Odbora za proračun predlagajo, da se sporne terjatve rešujejo sproti in v
primeru neplačevanja računov prekinejo pogodbe.
Točka 9)
Razno
Ni bilo razprave
Seja je bila zaključena ob 18.50 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 prostor in varstvo okolja
Številka: 011-6/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

12. sejo Odbora za prostor in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.

8.

5.

DNEVNI RED:

a. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 12.6.2008;
b. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje odbora, za dne 21.8.2008;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5, k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in 318/3, k.o. Bled, v
izmeri 36 m2;
b. Prodaja zemljišča parc. št. 1214/5, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 15 m2;
c. Zamenjava zemljišča parc. št. 1234/4, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 121 m2, za
zemljišča parc. št. 964/10, 955/4, k.o. Selo pri Bledu, v skupni izmeri 207 m2;
d. Odkup zemljišča s parc. št. 166/6, k.o. Ribno, v izmeri 87 m2;
e. Odkup zemljišč s parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5, k.o. Selo pri
Bledu, v skupni izmeri 448 m2;
f. Odkup zemljišč s parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6, k.o. Ribno, v
skupni izmeri 2829 m2;
g. Prodaja zemljišča parc. št. 906/4, k.o. Bohinjska Bela, v izmeri 224 m2;
h. Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v skupni
izmeri 8189 m2;
Premoženjsko pravna zadeve: Zamenjava zemljišč parc. št. 729, 730, 731, 1002,
1007, 1008/1, 1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 z zemljišči parc. št. 207/19,
207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni izmeri 29773 m2;
Razno.

stran:
24 – 27
28
55 – 142
151 - 168
169 – 184
169 – 170
171 – 172
173 – 174
175 – 176
177 – 178
179 – 180
181 – 182
183 - 184
185 - 192

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, mag. Boris Malej
- Saša Repe, vodja odd. za prostor in varstvo okolja
- Polona Čeh, ING-ARH – k točki 3
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Številka: 011-6/08
Datum: 13-junij-2008
ZAPISNIK 11. SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
četrtek 12.6.2008 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, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar
- ostali prisotni: ga. Marjana Burja, ga. Saša Repe, ga. Ana Gradišar, ga. Barbara Jančič,
g. Maks Osvald, ga. Kristina Kunšič.
Odsotni člani Odbora za prostor in varstvo okolja: ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel.
Ob 17.00 se je opravil ogled zemljišč iz 6. točke zapisnika – premoženjsko pravne zadeve,
na terenu. Ogleda so se udeležili g. Rajmund Bernik, g. Anton Omerzel, g. Maks Osvald in
ga. Barbara Jančič.
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 12.5.2008;
2. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
3. Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središce Bleda – H1 – Astoria;
5. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled;
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišca s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip;
b. Odkup zemljišca s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212 k.o.
Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče, v skupni
izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11,
k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
7. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
8. Razno.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 4) so s 4 glasovi ZA in 0 PROTI potrdili
predlog strokovne službe, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka premoženjsko pravnih
zadev: d. Odkup zemljišča parc. št. 365 k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti
23.000 € (8,13 € / m2);
TOČKA 1:
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 12.5.2008
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 4) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so
s 4 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 10. seje Odbora za
prostor in varstvo okolja, z dne 12.5.2008.
TOČKA 2:
Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni
spomenik lokalnega pomena
Obrazložitev je podala ga. Marjana Burja. Poudarila je, da je predlog izdelan v skladu s
smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. G. Petkoš se s predlaganim območjem
razglasitve ni strinjal, zato je predlagal, da se območje zavarovanja primerno zmanjša.
Predlagal je, da se izločijo zemljišča ob cesti (parc. št. 126/2, 100 k.o. Rečica in del parc. št.
98, 97, 96, 95, 92 k.o. Rečica).
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Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o razglasitvi
cerkve Sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena in ga predlagajo
občinskemu svetu v sprejem s pripombo, da se iz predlaganega vplivnega območja
cerkve Sv. Andreja izločijo zemljišča parc. št. 126/2, 100 k.o. Rečica in del zemljišč
parc. št. 98, 97, 96, 95, 92 k.o. Rečica.
TOČKA 3:
Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Obrazložitev je podala ga. Marjana Burja. Ga. Repe je opozorila, da bi bilo smiselno vključiti
vse parcele zavarovanega območja v določilo, kjer je zaradi uveljavitve javnega interesa
možno zgraditi objekt komunalne infrastrukture.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o razglasitvi
Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena in ga predlagajo
občinskemu svetu v sprejem s pripombo, da se v zadnjem odstavku 8. člena dodajo
poleg parc. št. 246 k.o. Rečica še parc. št. 257 in 258 k.o. Rečica.
TOČKA 4:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središce Bleda – H1 – Astoria
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. V predlogu odloka je vključeno določilo, da mora
investitor zagotoviti izločitev čistih izvirskih voda iz fekalne kanalizacije. Člani odbora so se
strinjali, da bi bilo potrebno pozneje to vodo analizirati in po možnosti znova napeljati v potok,
ki teče skozi Zdraviliški park, kar je naloga Občine.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 5:
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednja sklepa:
1. Člani Odbora za prostor in varstvo okolja soglašajo, da se Obvezna razlaga Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, v skladu s 3.
odstavkom 75. člena, v povezavi z 72. členom Poslovnika občinskega sveta – UPB
(Uradni list RS št. 51/05), obravnava in sprejme po hitrem postopku.
2. Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Obvezno razlago Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled in jo predlagajo
občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 6:
Premoženjsko pravne zadeve
a) Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald. Člani odbora so se strinjali, da bi bilo dobro prodajo
zemljišča zaenkrat preložiti na kasneje in z Mercatorjem zadeve reševati kompleksno.
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Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet točko umakne z
dnevnega reda.
b) Odkup zemljišca s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212 k.o. Želeče,
v skupni izmeri 9625 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald. G. Ažman je opozoril, da gre za občutljivo
vodovarstveno območje, kjer bi bilo potrebno prepovedati gnojenje in druge kmetijske
operacije.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo
zemljišč parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in 212 k.o. Želeče, v skupni
izmeri 9625 m2, za 26.784,96 € s pripombo, da se po pridobitvi zemljišč vsakokratnemu
bodočemu najemniku določijo pogoji ravnanja z zemljišči na vodovarstvenem
območju.
c) Zamenjava zemljišč parc.št. 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4 k.o. Želeče (v skupni izmeri
684 m2) za zemljišča parc. št. 809/14 k.o. Želeče v izmeri 364 m2 in parc. št. 809/11
k.o.Želeče v izmeri 4122 m2 (skupno 4486 m2)
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi
ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi predlog
zamenjave zemljišč parc.št. 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4 k.o. Želeče (v skupni izmeri
684 m2) za zemljišča parc. št. 809/14 in 809/11 k.o. Želeče v skupni izmeri 4486 m 2.
d. Odkup zemljišča parc. št. 365 k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti
23.000 € (8,13 € / m2) - dodatna točka
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo
zemljišč parc. št. 365 k.o. Ribno, v izmeri 2829 m2, v skupni vrednosti 23.000 €.
TOČKA 7: Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom
a) Odstranitev objekta in gradnja novega objekta – večstanovanjski objekt Ribenska
24, investitor Condor Real d.o.o.
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 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 k projektu za gradnjo večstanovanjskega objekta Ribenska 24,
investitorja Condor Real d.o.o., projekt št. 202-06, odgovorni projektant Dean Lah,
univ.dipl.inž.arh..«
b) Gradnja dveh stanovanjsko turističnih objektov na Rečici; Razgledna cesta 20;
investitor MTI d.o.o., Devova 5, 1117 Ljubljana
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Člani odbora so se strinjali, da mora investitor
upoštevati vse predloge strokovne službe, navedene v obrazložitvi gradiva. Po izgradnji
opornih zidov je ponovno potrebno preveriti delež zelenih površin.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi
ZA in 0 PROTI, sprejeli 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) Odbor za prostor in varstvo okolja
daje pozitivno mnenje k izvedbi balkonskih ograj in dveh opornih zidov do višine 150
cm v min. zamiku 120 cm v projektu odstranitve stanovanjske hiše in novogradnje
dveh stanovanjsko turističnih objektov na zemljiščih parc. št. 463/108 in 463/163 k.o.
Rečica, ki ga je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice d.o.o., št. projekta
II/1501-1/06 in napotuje projektanta k dodatni členitvi fasad v sodelovanju s strokovno
službo občine Bled in ZVKDS, OE Kranj.«

TOČKA 8: Razno
1. Ga. Saša Repe je podala informacijo, da je bila na Odbor za prostor in varstvo okolja od
Nadzornega odbora Alpske 1 naslovljena zahteva za soglasje za posaditev dreves v
parku Alpske ceste 1 in 5. Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli sklep, da se način zasaditve izvede po navodilu
Komisije za izvajanje odloka o urejanju zelenih površin v naseljih Občini Bled, ki bo
opravila ogled na terenu.
2. G. Ažman je vse prisotne seznanil z informacijo, da je ograja pri Vili Rog porušena s
strani investitorja v skladu z odločbo inšpekcije.
3. G. Ažman je na predlog g. Pogačarja vse prisotne seznanil s situacijo obnove HE Moste.
Povedal je, da Odbor za rešitev Save Dolinke vztraja na tem, da se obnova HE Moste
izvede izven zavarovanega območja naravnih vrednot. Predstavniki odbora za rešitev
Save Dolinke so ves čas opozarjali na dejstvo je, da bi bil projekt, ki ga predlagajo
Savske elektrarne, nezakonit. Je v nasprotju s prostorskimi akti, z Odlokom o zaščiti
povirij in nenazadnje v nasprotju z jasno izraženo referendumsko voljo občanov Bleda.
4. G. Maks Osvald je vse prisotne seznanil z informacijo, da bo objekt v lasti občine
Ljubljanska 13 v bližnji prihodnosti prazen. Potrebno bi bilo razmisliti, za kakšen namen
se bo ta objekt v prihodnje uporabljal.
Predsednik je sejo zaključil ob 20.10 uri.

Zapisala:
Barbara Jančič

Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja:
mag. Slavko Ažman
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Številka: 06203-10/2008
Datum: 22-avgust-2008
ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
četrtek, 21.8.2008 ob 18.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje - poročna dvorana)

Prisotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Franc Pogačar, g. Ludvik
Kerčmar, g. Janez Petkoš
Odsotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Rajmund Bernik, ga. Lilijana Krivec Skrt, g.
Anton Omerzel.
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;

TOČKA 1: Mnenja k posegom v prostor v skladu s 26. členom;
Prisotni člani odbora za prostor so soglasno sprejeli sklep, da se k odstopanjem po projektni
dokumentaciji št. 2638, ki jo je v juliju 2008 izdelala Zora Završnik Črnologar, da pozitivno
mnenje po 26. členu Odloka o PUP PC Bled.
Člani Odbora so s 4 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, 67/2008) Odbor za prostor in
varstvo okolja daje pozitivno mnenje k izvedbi projekta št. 2638, julij 2008,
odgovornega projektanta Zore Završnik Črnologar, za stanovanjsko hišo Selo pri
Bledu 57.«

Predsednik je sejo zaključil ob 18.15 uri.

Zapisala:
Saša Repe

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

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 16-sept-2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

12. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED:
stran:
30 – 32
143 – 146

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje komisije, z dne 12.6.2008;
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled;
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o pogojih ter načinu odvajanja 147 – 150
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled;
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih 151 – 168
pogojih za plansko celoto Bled;
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v javno 193 – 199
telekomunikacijsko omrežje na območje Občine Bled;
Razno.
/
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, mag. Boris Malej
- Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve
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Številka: 011-5/08
Datum: 13.6.2008
ZAPISNIK
11. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 12.6.2008 ob 19.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Matjaž Berčon, , Aleš Vukelj
Opravičeno odsoten: Franc Pretnar
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in
predlagala, da se dnevni red razširi s 2 točko: Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje
komisije z dne 6.5.2008. Glasovalo se je za sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje komisije, z dne 15.5.2008;
2.
Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje komisije, z dne 6.5.2008
3.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Bled;
4.
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Bled;
5.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte
s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
6.
Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik
lokalnega pomena
7.
Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena
8.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria
9.
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled
10. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled;
11. Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
12. Razno
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet (4 ZA).
Ad 1
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 10. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 10. seje Statutarno pravne komisije z dne 15.5.2008.
Ad 2
Ga. Kapus izpostavi, da je njeno ime Ljubislava in ne Ljuboslava- na nekaterih mestih je
zapisano narobe. Ga. Pirc je izpostavila sledeče pripombe: (1) korektura 1. točke, (2)
korektura 12. točke-namesto jo: ga; (3) korektura 23. točke- 3. odstavek se ne črta, ampak
spremeni. Predstavnica strokovnih služb je spremembe sprotno vnašala v zapisnik in
osnutek sprememb statuta.
Člani komisije niso imeli drugih pripomb na zapisnik 2. izredne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Statutarno pravne komisije z dne 6.5.2008 s
pripombami.
Ad 3
Strokovne službe so potrdile pravilnost preambule. Seznanili so se s pripombami Odbora za
družbene dejavnosti, da naj se vnesejo redakcijski popravki (g. Berčon je izpostavil določbo
devetega člena: 3. in 4. odstavek- svet zavoda, svet vrtca).
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
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Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Bled, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 4
Strokovne službe so izpostavile spremembe, ki jih je treba vnesti v preambulo- maja je začel
veljati nov Zakon o kmetijstvu (Zkmet-1, Uradni list RS 45/08)- aktualen ni več 36. člen,
ampak je aktualen 24. člen.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Bled, na občinskem svetu s popravkom preambule.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 5
Ga. Pirc je podala predlog, da bi se postopek vključil v Pravilnik. Strokovne službe so
pojasnile, da gre za cca 20. členov, ki podrobno urejajo postopek in ki se glede na samo
določbo pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Rs smiselno uporabljajo za občine.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled, na občinskem
svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 6
Ga. Pirc je predlagala, da naj se obrazloži pravna podlaga za 7. člen. Pojasni naj se, zakaj ni
priložena grafika. Izpostavljena je bila problematika, v kakšen obsegu je strokovno mnenje
Zavoda zavezujoče za občinski svet, ali lahko člani izvzemajo določene parcele iz vplivnega
območja.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejela naslednja sklepa:
1. Preveri naj se pravno formalno zaveza upoštevati smernice (konkretno vplivno
območje) Zavoda, ali občinski svet lahko v tem delu spreminja predlagani odlok.
2. Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni
spomenik lokalnega pomena, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 7
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 8
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
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Ad 9
Ga. Davorina Pirc je na kratko predstavila razloge za sprejem obvezne razlage. Podan je bil
predlog strokovnih služb in župana komisiji. SPK je zahtevala predhodno mnenje drugih
delovnih teles OS, zlasti Odbora za okolje in prostor o vsebini predlagane obvezne razlage.
Člani statutarno-pravne komisije so na osnovi kratke razprave soglasno sprejeli sklep:
SPK na pobudo strokovnih služb in župana predlaga občinskemu svetu sprejem
obvezne razlage.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 10 Statut
Ga. Davorina Pirc je opravila pregled že izvedenih sprememb, kot dodatno pa je bilo
predlagano:
1. ponovno naj se preveri uporaba izraza; občani in volivci;
2. spremembe naj bodo pripravljene za obravnavo na občinskem svetu tudi v obliki
čistopisa
3. Nov 5. odstavek 63. člen: »Funkcija članov krajevne skupnosti je častna in
neprofesionalna.
«Glede predlogov krajevnih skupnosti so bila zavzeta naslednja stališča:
Bohinjska Bela:
1.pobuda : Po obstoječem volilnem sistem to ni možno;
2.pobuda se preuči in lahko upošteva le v spremembi Odloka o krajevnih skupnostih;
3.pobuda se upošteva delno in sicer za znesek 3.000 €.
KS Bled:
1. predlog se upošteva
2. predlog : 65. člen se ne spreminja;
Člani SPK so soglasno sprejeli naslednje sklepe :
1. Statut naj strokovne službe pripravijo tudi v obliki čistopisa.
2. «Glede predlogov krajevnih skupnosti so bila sprejeta stališča:
Bohinjska Bela:
1. pobuda : Po obstoječem volilnem sistem to ni možno; Pobuda se ne upošteva.
2. pobuda se preuči in lahko upošteva le v spremembi Odloka o krajevnih skupnostih;
3. pobuda se upošteva delno in sicer za znesek 3.000 €.
KS Bled:
1. predlog se upošteva
2. predlog : 65. člen se ne spreminja;
Ad 11 Poslovnik
Predlagano je bilo, da si člani SPK pisno, preko elektronske pošte, posredujejo predloge
sprememb in sicer do 1.7.2008. Člani so zadolženi za obravnavo sledečih členov:
Davorina Pirc (1-7, 63-79, 88,89)
Pretnar (8-12, 77-79. člen)
Berčon (55-62, 92-do konca)
Kapus (80-87)
Vukelj (13-54;90, 91)
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 12 Razno
Pripomba članov: pod obrazložitev gradiv za seje OS naj se navede, kdo je pripravljal
gradivo, to naj se vključi tudi v predlog sprememb poslovnika.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer

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