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Odbor za gospodarske dejavnosti
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarske dejavnosti
Številka: 011-1/08
Datum: 6-nov- 2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

10. sejo Odbora za gospodarske dejavnosti,
ki bo v torek, 11. novembra 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 9. seje odbora, z dne 23.9.2008;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2008 – rebalans I;
Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Bled;
Razno.

stran:
6
priloga
123 – 128

/

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
- mag. Aleksandra Žumer – k točki 3
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Številka: 011-1/08
Datum: 24-sept-2008
ZAPISNIK
9. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 23. septembra 2008 ob
17.00 uri v sejni sobi občine Bled, Cesta svobode 13.
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Boris Cvek, Franc Pogačar
Odsotni: Miha Primožič, Blaž Ažman, Peter Pogačar – opr.
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 (4 prisotni, 4 za):
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 10.6.2008,
2. Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Bled za obdobje od 1.1 do 30. 6.
2008
3. Razno.

Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 10.6.2008
Predsednik Odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe.
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (4 prisotni, 4 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 8. seje, z dne 10.6.2008.
Ad-2: Polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Bled za obdobje od 1.1 do 30. 6.
2008
Uvodoma je Sonja Šlibar obrazložila polletno poročilo o izvajanju proračuna občine Bled za
obdobje od 1.1. do 30.6.2008 za postavke, ki so v pristojnosti odbora za gospodarstvo.
Pojasnila je tudi postopke in realizacijo postavk v obdobju do seje odbora.
V razpravi so se člani zanimali za potek večjih investicij.
Po razpravi je Odbor sprejel naslednji sklep (4 prisotni, 4 za):
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme polletno poročilo o
izvajanju proračuna občine Bled za obdobje od 1.1. do 30.6.2008, v delu, ki je v
pristojnosti Odbora.

Ad-3: Razno
Pod to točko ni bilo predlogov.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisnik napisala
Sonja Šlibar

Predsednik Odbora za gospodarstvo
mag. Leopold Zonik
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

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

12. sejo Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
ki bo v torek, 11. novembra 2008, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
stran:

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 25.9.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2008 – rebalans I;
3. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled;
4. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v
Občini Bled;
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Bled;
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11
k.o. Bled;
b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;
c. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem
zemljišče 318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2;
d. Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela;
7. Razno.

8 – 11
priloga
73 – 80
117 – 120
121 – 122
129 – 136
129 – 130
131 – 132
133 – 134
135 – 136
/

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
- Mirko Ulčar, direktor Infrastrukture Bled d.o.o. – k točki 3
- Marjana Burja – k točki 4
- Saša Repe – k točki 6
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Številka: 011-7/08
Datum: 25.9.2008
ZAPISNIK
11. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je
bila v četrtek, 25.9.2008 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, Anton Končar in Pavlič Franci
Odsoten: Ažman Jure
Ostali prisotni: Osvald Maksimiljan
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 10.6.2008
2. Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008
3. Poročilo o izvajanju koncesije z WTE;
4. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5, k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in 318/5, 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.
Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so
soglasno sprejeli dnevni red.
Člani odbora so se strinjali, da so vsebine dela odbora za proračun in finance tako
pomembne, da bi bilo potrebno in umestno, da se jih udeleži če že ne župan, vsaj podžupan
za področje financ gospod Ažman, ki je tudi član odbora.
Točka 1)
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 10.6.2008
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 10. seje odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
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Točka 2)

Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Srečko Vernig je postavil vprašanje, za katerega želi odgovor do seje občinskega sveta: Kdo
od občanov Bleda plačuje takso za obremenjevanje vode.
Zanimalo ga je tudi, zakaj do 30.6.2008 ni nič realiziranih sredstev na proračunski postavki
20170303 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – priključnina.
Jana Špec je podala svoje mnenje, da koncesionar terja denar od priključnin, občina pa ni
izdala računa za priključnine iz razloga, da nima podatkov. Računi bodo poslani za naselje
Ribno, za ostala naselja pa se še izvaja usklajevanje podatkov. Obstaja velika bojazen, da
bodo zaradi zapletov pri realizacije pogodbe med občino in WTE, nastale določene
neplanirane finančne posledice v proračunu za leto 2008 in 2009.
Jana Špec je povedala, da jo skrbi realizacija prihodkov, zlasti iz naslova NUSZ in priključnin.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklepe (5 prisotnih – 5 ZA):
1. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Bled, da
sprejme Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008.
2. Člani Odbora za proračun in finance ugotavljajo, da je realizacija planiranih
prihodkov iz naslova NUSZ za leto 2008 in realizacije prihodkov iz naslova
priključnin za leto 2008 vprašljiva, zato je potrebno pospešeno delati na tem, da bo
prišlo do realizacije prihodkov iz omenjenega naslova do konca leta 2008.
3. Člani Odbora za proračun in finance opozarjajo, naj se izvajajo sprejeti odloki za
področje NUZS in priključnine.
Točka 3)
Poročilo o izvajanju koncesije z WTE
Jana Špec je izrazila dilemo ali gradivo sploh obravnavati ali ne. V predloženem gradivu ni
finančnega poročila in obstajajo pa težave s finančnega in tehničnega področja. Povedala je
tudi, da je Odbor za proračun in finance že dvakrat zahteval finančno poročilo.
Srečko Vernig je podprl razmišljanje ga. Špec Jane. Obenem je podal opcijo, da bi Odbor za
proračun in finance pregledal gradivo in bi tako ugotovil, kje so težave pri koncesionarju in pri
Občini Bled. Z vidika financ bi WTE moral pripraviti poročilo:
- po prihodkih od začetka izvajanja koncesije po letih in po analitiki
- po odhodkih od začetka izvajanja koncesije po letih in po analitiki
Anton Končar je predlagal, da v primeru, da WTE ne bi dostavil finančnega poročila, naj
Občina Bled naroči revizijo pogodbe.
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 zahtevajo, da WTE predloži podatke do seje
Občinskega sveta Bled do 30.9.2008:
- po prihodkih od začetka izvajanja koncesije po letih, po analitiki in po strukturi
- po odhodkih od začetka izvajanja koncesije po letih, po analitiki in po strukturi
2. Člani Odbora za proračun in finance so podali pripombo, da so na 8. seji Odbora za
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem že obravnavali
poslovanje WTE in sprejeli sklep, ki še do danes ni bil realiziran.
Sklep 8. seje
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.
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Točka 4)
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
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, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za prodajo stavbnih zemljišč, parc.št.317/5 k.o. Bled v
izmeri 99 m2 in 318/5 k.o. Bled v izmeri 36 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
b. Prodaja zemljišča parc. št. 1214/5, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 15 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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za prodajo stavbnega zemljišča, parc.št. 1214/5 k.o. Selo
pri Bledu v izmeri 15 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
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
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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za zamenjavo zemljišča, parc.št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu
v izmeri 121 m2 z zemljišči parc.št. 964/10 in 955/4 k.o. Selo pri Bledu v skupni izmeri
270 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
d. Odkup zemljišča parc. št. 166/6, k.o. Ribno, v izmeri 87 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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za odkup zemljišča, parc.št. 166/6 k.o. Ribno v izmeri 87m 2
v skladu z uradno cenitvijo.
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
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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za odkup zemljišč, parc.št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7,
1128/5 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 448 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
Odkup zemljišč s parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6, k.o. Ribno, v
skupni 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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za nakup zemljišč, parc.št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2,
1170/6 k.o. Ribno v izmeri 2829 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
f.
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g. Prodaja zemljišča parc. št. 906/4, k.o. Bohinjska Bela, v izmeri 224 m2
Maksimiljan Osvald je povedal, da bo točka umaknjena iz dnevnega reda občinskega sveta,
zato o točki 4g. Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskem premoženjem ni
razpravljal.
h. Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v skupni izmeri
8189 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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za nakup zemljišč, parc.št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374 k.o.
Ribno v izmeri 8189 m2 v skladu z določeno ceno na javni dražbi.
Točka 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 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 – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe za zamenjavo zemljišč, parc.št. 729, 730,731, 1002, 1007,
1008/1, 1008/2
k.o. Ribno v izmeri 31398 m2 v lasti Občine Bled za zemljišča z
zemljišči parc. št. 207/19, 207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni
izmeri 29773 m2 v lasti KGZ Gozd Bled.
Točka 6)

Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območje Občine Bled;
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagane sklepe, da se Odlok o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območje Občine Bled obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
Točka 9)

Razno

Slavko Ažman je predlagal, da naj strokovne službe občine Bled preučijo, da bi se seje
Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem prestavile iz 17.
na 18. uro.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon.
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.
PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 6-nov- 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, 11. novembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 23.9.2008;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2008 – rebalans I;
Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Bled;
Razno.

stran:
13 – 14
priloga
109 – 116
123 – 128

/

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
- mag. Aleksandra Žumer – k točki 4
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Številka: 011-2/08
Datum: 25.9.2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 23.9.2008 ob 19. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar,
Bojan Žerovec,
Opravičeno odsotni člani odbora: Anica Holzner,
Neopravičeno odsotni člani odbora: Miloš Ažman, Matjaž Berčon
Ostali navzoči: Ing-arh – Polona Čeh, Marjana Burja-oddelek za gospodarstvo in družbene
dejavnosti
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red,
katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora, z dne 10.6.2008;
2.
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008
3.
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled (Veslaški center);
4.
Razno

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora z dne 10.6.2008
Člani odbora za turizem na zapisnik 10. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 10. zapisnik odbora z dne 10.6.2008.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA
Ad 2) Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do 30.6.
Obrazložitev polletnega poročila za področje turizma je prestavila Marjana Burja.
Ker člani odbora na polletno poročilo niso imeli pripomb, so soglasno sprejeli naslednji
sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo o
izvajanju proračuna Občine Bled za obdobje od 1.1.2008 do 30.6.2008 za področje
turizma.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 3) Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled (Veslaški center)
Uvodno obrazložitev predloga odloka je predstavila ga. Polona Čeh – Ing-arh.
V razpravi so člani odbora predlagali, da je v hangarju v Mali Zaki potrebno zagotoviti
večnamembnost uporabe hangarja, kar je bil tudi eden od pogojev EU razpisa. Člani
odbora predlagajo, da se zagotovi uporaba prostorov v hangarju obema potapljaškima
kluboma, ki delujeta v občini. Če to ni mogoče vključiti v ta predlog odloka, se naj to vključi
v predlagano idejno zasnovo projekta.
Člane odbora je tudi zanimalo, ali sprejetje tega predloga odloka vpliva na investicijske
plane Skupine Sava. Ga.Čehova je obrazložila, da se predlog odloka nanaša samo na
občinske parcele, zraven je le otroško igrišče ki je v lasti Skupine Sava, tam pa ni sprememb.
Člani odbora predlagajo, da občina posreduje pobudo Skupini Sava, da se z načrtovano
vizijo ureditve kampa in kopališča vključi v projekt ureditve Velike Zake.
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Po razpravi so člani odbora za turizem sprejeli naslednje sklepe:
1. Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme predlog
Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto
Bled (Veslaški center).
2. Predlagana idejna zasnova hangarja v Mali Zaki se dopolni z namembnostmi
prostora.
3. Odbor za turizem predlaga, da se čim prej vzpostavi kontakt s Skupino Sava.
Občina naj kooperativno sodeluje pri načrtovanju vizije in ureditve bodočega
kopališča in kampa, po možnosti sočasno z že načrtovano ureditvijo Velike Zake.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 4) Razno
Po to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.45. uri.

Zapisala:
Marjana Burja

Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 6-nov- 2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

10. sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v sredo, 12. novembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 24.9.2008;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2008 – rebalans I;
Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju
programov športa v Občini Bled;
Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Bled;
Razno.

stran:
16 – 17
priloga
109 – 116
117 – 120
123 – 128

/

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
- Marjana Burja – k točkama 3 in 4
- mag. Aleksandra Žumer – k točki 5
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Številka: 011-3/08
Datum: 25.9.2008
ZAPISNIK
9. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 24. septembra 2008 ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Lea Ferjan, Rado Mužan, Aleš
Vukelj, Vanja Piber, Ana Miler
Odsotni: Ljuba Kapus
Ostali navzoči: 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 8. 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 uskladitvi akta o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled
4. Razno

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 11.6.2008
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 8. seje odbora, z dne 11.6.2008.
(6 prisotnih, 6 ZA)
Ad 2) Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008
Marjana Burja in Neja Gašperšič sta na kratko predstavili porabo proračunskih sredstev v
prvi polovici leta in vzroke odstopanja pri proračunskih postavkah, kjer poraba ni bila okrog
50 %.
Predsednik Petkoš je dejal, da gre za predstavljena dejstva o polletni porabi proračunskih
sredstev.
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
Poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled za obdobje od 1.1.2008 do 30.6.2008.
(6 prisotnih, 6 ZA)

Ad 3) Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled
Neja Gašperšič je predstavila spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola prof. dr. J. Plemlja Bled. Gre za uskladitev obstoječega odloka z veljavnimi predpisi,
predvsem s spremembami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in pa
razširitev dejavnosti zavoda in uskladitev obstoječe klasifikacije dejavnosti šole z novo
klasifikacijo.
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklepe:
1. Člani Odbora za družbene dejavnosti se strinjajo, da se Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
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izobraževanja, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled –
UPB (Ur. list RS, št. 41/2005), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o
ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
(6 prisotnih, 6 ZA)

Ad 4) Razno
 Vanja Piber je povedala, da je na dom dobila pošto Lekarne Bled Marte Zupan Poljanšek
glede odstranitve obvestilne table za parkirno mesto za stranke lekarne. Člani so potrdili,
da so vsi dobili omenjeno pošto na dom, prav tako občinski svetniki. Člani odbora
menijo, da gre bolj za prostorsko problematiko.
Po razpravi so člani sprejeli sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti podpirajo, da je v TPC Bled obvestilna tabla
za stranke Lekarne Bled. Občina Bled je podelila koncesijo in lekarna mora imeti
pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti.
(6 prisotnih, 6 ZA)





Marjana Burja je predstavila brošuro za Blejski abonma, ki jo je izdal Zavod za kulturo.
Omenjeni abonma je dobrodošla pridobitev za kulturno dogajanje na Bledu.
V naslednjem mesecu se bo dogajalo spet kar nekaj kulturnih prireditev, med drugim
27.9. 2008 na Blejskem gradu prireditev ob Trubarjevem letu.
V oktobru je 10 obletnica pobratenja z Doberdobom, zato dne 4.10. 2008 vabijo na
srečanje v Doberdob. Srečanja se bodo udeležili blejski odbojkarji, veteranski pevski
zbor, g. Petkoš, krajevne organizacije Zveze borcev, in drugi.
Ana Miler je dala pobudo, da se, prav tako kot že v nekaterih drugih občinah, tudi na
Bledu v bodoče pripravi medijsko odmevna podelitev občinskih priznanj Zlatim
maturantom. Po njenem mnenju je to velik dosežek mladih ljudi, ki si zaslužijo priznanje
za svoje dobro delo. Člani so se strinjali s to pobudo. Glede na to, da minister ne dela
razlik med splošno in poklicno maturo, naj tudi v občini ne bi delali teh razlik.

Seja je bila zaključena ob 17 45.

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: 6-nov- 2008
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št.
41/05), sklicujem

13. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
ki bo v sredo, 12. novembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 24.9.2008;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2008 – rebalans I;
3. Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled;
4. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled;
5. Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za leto
2009;
6. Razno.

stran:
19 – 22
priloga
69 – 72
73 – 80
81 – 108
/

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
- Romana Starič, vodja odd. za JGS in infrastrukturo
- Mirko Ulčar, direktor Infrastrukture Bled d.o.o. – k točkam 3, 4 in 5
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Številka: 011-4/07
Datum: 24.9.2008
ZAPISNIK
12. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 24.9.2008
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. Sergej Učakar
Opravičeno odsotni: g. Boris Cvek, ga. Marjetka Mandeljc, Jožef Dijak
Ostali prisotni:
Koncesionar WTE: g. Günter Faust, g. Homec Bojan, ( pri točki 4.)
ING-ARH; ga Polona Čeh, ( pri točki 5.)
Občinska uprava: ga. Romana Starič, ga. Saša Repe, g. Jože Dežman, g. Franci Pavlič
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.
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1900.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda, in sicer prestavitev 5. točke dnevnega reda
na začetek, zaradi prisotnosti zunanje poročevalke.
Predsednik odbora je prebral spremenjeni vrstni red dnevnega reda in predlagal potrditev.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili spremenjen
dnevni red.
K točki 1:

Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled
Uvodno obrazložitev sta podali ga. Polona Čeh in ga. Saša Repe ter predstavili spremembe.
V razpravi so sodelovali:
G. Pogačar – kje in na kakšen način se lahko obešajo reklame in ali jih je možno postaviti
tudi v samo jezero. Ga. Čehova pojasni kje in v kakšni velikosti se lahko montirajo na tribune
in glede večjih oglasnih panojev, ki jih potrebno odstraniti 3 dni po zaključku prireditve. Glede
postavitve v območje jezera je potrebno upoštevati Zakon o vodah.
G. Vernig – obdelano je le področje do vključno z lokalno cesto, kaj je nad njo in kakšen je
prometni režim. Ga. Repe pojasni, da je na zgornji strani ceste druga morfološka enota,
promet pa se bo odvijal od smeri Kolodvorske proti Pristavi – tak je bil pogoj na razpisu.
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 plansko celoto Bled (Veslaški center).
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
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K točki 2:
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 11.6.2008
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo niso imeli pripomb na zapisnik.
Pogačar je vprašal glede realizacije pobud pod točko razno iz zapisnika 11. seje
(poškodovana lesena ograja ob državni cesti Bled – Mlino še ni popravljena). G. Dežman je
pojasnil, da so službe občine Bled ponovno urgirala na DRSC.
G. Pogačarja je zanimalo, kako je z izgradnjo plinovodnega omrežja v Ribnem. G. Pavlič je
obrazložil, da je koncesionar Adriaplin pripravil predlog dogovora, v katerem občino Bled
obvezuje za sofinanciranje investicije v Ribnem. Višina sofinanciranja občine bi bila odvisna
od števila uporabnikov zemeljskega plina (vsaj 50 % stanovanjskih objektov bi moralo v
obdobju treh let uporabljati zemeljski plin), ta predlog pa zaradi prevelike finančne
obremenitve za občino ni sprejemljiv.
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 11.
seje odbora, z dne 11.6.2008.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 3:

Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Uvodno obrazložitev je podala ga. Starič Romana in poudarila, da je realizacija na nivoju iz
preteklih let.
V razpravi so sodelovali:
G. Pogačar – zakaj še ni realizacije na gozdnih cestah in projektu gozdne ceste Kupljenik –
Jelovica. G. Dežman je pojasnil, da so se vzdrževalna dela na gozdnih cestah pričela v
začetku junija in v polletju še ni bilo faktur, zaenkrat pa je realizirano preko 60% porabe
sredstev. Glede dokumentacije za cesto Kupljenik – Jelovica se bo v naslednjih 14 dneh
ustanovilo društvo lastnikov gozdov, ki bo stranka v postopku in bo pridobivala upravna
dovoljenja, ki so potrebna za sodelovanje na razpisu. Taka organiziranost se je po
razgovorih na MKGP izkazala za najugodnejšo, saj občina Bled ni lastnik gozdov na tem
področju in kot taka ne more sodelovati na razpisu, lahko pa sofinancira delovanje Društva.
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled,
za obdobje od 1.1. do 30.6.2008.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 4:

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter
načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled
Uvodno obrazložitev je podala ga. Starič Romana. Zaradi izvzema območja Bohinjske Bele
iz koncesije se bo iz financiranja po koncesijski pogodbi izvzelo 911.000 € ( to je bila skupna
vrednost kanalizacije in lokalne čistilne naprave), sredstva pa se bodo lahko namenila za
dograditev kanalizacijskega sistema na območju znotraj koncesije, kjer so potrebe večje od
načrtovanih.
V razpravi so sodelovali:
G. Pogačar – ali je predstavljeni znesek pravi, saj se v KS Bohinjska Bela izvzame le
območje do črpališča pri cerkvi, tlačni vod od črpališča do CČN pa še ostane v koncesiji. Ga.
Starič se strinja s popravkom, da se ta informativni znesek zniža za vrednost tlačnega voda (
cca. 200.000 €) in se tako upošteva vrednost v višini cca.700.000 €. Pred kratkim je namreč
občina Bled prejela obvestilo, da Ministrstvo za okolje za izvedbo povezovalnega tlačnega
voda ne bo odobrilo sredstev iz kohezijskega sklada.
G. Vernig – predlaga, da se v 2. odstavku pri navedku Zaledje Prešernove doda še » Ulice «,
saj na ta način ni dvomov na kaj se nanaša, taka pa je tudi formulacija v 1. odstavku.
Pripomba se sprejme.
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Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe v gradivu.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 5:
Poročilo o izvajanju koncesije z WTE
Uvodno obrazložitev je podala ga. Starič Romana. Članom odbora je povedala, da je
poročilo, ki ga je pripravil koncesonar, pripravljeno nekorektno (podatki so nepravilni in
nepopolni) in neusklajeno s strokovnimi službami občine Bled, čeprav je bilo od
koncesionarja večkrat zahtevano, da poročilo popravi ( občina je koncesionarju posredovala
konkretne pripombe, ki pa jih koncesionar ni upošteval). Poleg poročila o izvajanju koncesije
bi koncesionar moral pripraviti tudi finančno poročilo, glede na sprejeti sklep iz prejšnje seje
Odbora za proračun in finance (posredovani podatki v predloženem finačnem poročilu
odstopajo od dejanskega stanja in ga s koncesionarjem ni bilo možno uskladiti ). V
nadaljevanju je predstavila še mnenje strokovnih služb občine Bled, ki je v gradivu, z
obrazložitvijo, da je potrebno neustrezna ravnanja koncesionarja obravnavati predvsem z
vidika zagotavljanja kvalitetnih in pravočasnih uslug občanom. Med koncesionarjem in
občino Bled je nekaj odprtih vprašanj na finančnem in pravnem področju, saj koncesionar
nasprotuje določenim določbam iz koncesijske pogodbe, ki jih bo potrebno v prihodnje
medsebojno uskladiti, oziroma po potrebi reševati z zunanjo pravno pomočjo.
G. Pogačar je na kratko predstavil gradnjo kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih,
skupaj z delovanjem Centralne čistilne naprave. Povedal je, da je čistilna naprava pridobila
uporabno dovoljenje konec meseca julija 2008, trenutno pa delno omejujejo njeno delovanje
izvirske čiste vode ( potok Ušivc), ki skupaj z odpadnimi vodami dotekajo na čistilno napravo.
Poudaril je, da bo omenjeno problematiko potrebno čimprej rešiti z lastnikom, to je državo in
izvirske čiste vode v soglasju z lastnikom speljati v jezero.
V nadaljevanju je g. Faust predstavil gradnjo kanalizacijskega sistema, ki se bo nadaljevala v
letu 2008 – 2009; to je na območju spodnjih Dob, Partizanske ceste, Zagorice, Planinske c.,
Levstokove c, delno je potrebno dograditi še povezovalni tlačni vod Bohinjska Bela –CČN.
Po njegovi oceni bo za izvedbo kanalizacijskega sistema na območju občine Bled potrebno
zagotoviti še cca 600.000 €, prav toliko sredstev pa bo potrebno zagotoviti še za gradnjo
kanalizacije v občini Gorje. G. Faust je povedal, da pooblaščene institucije v skladu s
zakonodajo delajo nadzore obratovanja čistilne naprave (monitoringe) in da do danes
izvedene meritve niso odstopale od predpisanih.
V razpravi je g. Vidica zanimalo, kako je z nadaljevanjem gradnje kanalizacijskega omrežja v
Zasipu. Neprimerno je, da je koncesionar v poročilu navedel, da je gradnja kanalizacije v
Zasipu zaključena, saj so evidentno v Zasipu še območja, kjer še ni zgrajene kanalizacije,
npr. odsek v naselju Ledina, Rebr, Pod hribom, delno območje v naselju Sebenje. Poleg tega
pa je koncesionar v svojih poročilih že pred dvemi leti navajal, da bo prav te odseke zgradil,
sedaj pa naj bi bili zaključeni – zanima ga, kaj bo koncesionar zgradil oz. katero poročilo je
sedaj pravo. G. Pogačar je opozoril koncesionarja tudi na delno že zgrajen kanalizacijski
sistem v Podhomu, ki pa še ne omogoča priključitev objektov na kanalizacijo. Ga. Starič je
povedala, da je prav ta primer eden izmed mnogih, ki so navedeni v poročilu koncesionarja
in ne ustrezajo dejanskemu stanju, koncesionar pa je zavračal uskladitev le-teh. Člani
odbora so zato predlagali, da do konca oktobra predstavnik koncesionarja WTE, v
sodelovanju z g. Pavličem in g. Pogačarjem skupaj opravijo pregled na terenu in natančno
evidentirajo vsa območja, kjer še ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje v občini Bled, v
nadaljevanju pa naj koncesionar finančno in terminsko ovrednoti nabor omenjenih odprtih
investicij. Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednja sklepa:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme predlagana sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo WTE o izvajanju koncesije, kot delno
informacijo;
2. Občinski svet Občine Bled zadolžuje koncesionarja WTE, da nemudoma pripravi
vse potrebne podatke, na podlagi katerih bo pripravljen usklajen predlog za
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novelacijo terminskega in finančnega plana in na tej podlagi uskladitev
pogodbenih razmerij med koncesionarjem in koncendentom.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 0
K točki 6:
Razno
Pod točko Razno člani Odbora niso imeli novih vprašanj in pobud, zato je predsednik sejo ob
19.00 uri zaključil.

Zapisal:
Franci Pavlič
Tajnica odbora
Romana Starič

predsednik OGI:
Franc Pogačar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

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

13. sejo Odbora za prostor in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 13. novembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.

5.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 25.9.2008;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2008 – rebalans I;
Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega
pomena;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št.
17/11 k.o. Bled;
b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;
c. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem
zemljišče 318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2;
d. Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela;
Razno.

stran:
24 - 27
priloga
109 – 116
129 – 136
129 – 130
131 – 132
133 – 134
135 - 136
/

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
- Marjana Burja – k točki 3
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Številka: 011-6/08
Datum: 26-sept-2008
ZAPISNIK 12. REDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
četrtek 25.9.2008 ob 19.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna dvorana)
Prisotni:
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Ludvik Kerčmar, g. Janez
Petkoš, g. Franc Pogačar, ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel
- ostali prisotni: ga. Polona Čeh (ING-ARH), ga. Saša Repe, ga. Barbara Jančič, g. Maks
Osvald, ga. Kristina Kunšič.
Odsotni člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Rajmund Bernik.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
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;
2.
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do
30.6.2008;
3.
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bled;
4.
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, 1083/2, 1084/2, 1170/6, k.o.
Ribno, v skupni izmeri 2829 m2;
g. 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 m2;
6.
Razno.

TOČKA 1a:

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 12.6.2008

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:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 11. seje Odbora za
prostor in varstvo okolja, z dne 12.6.2008.
TOČKA 1b:

Pregled in potrditev zapisnika 1. Izredne seje odbora, z dne 21.8.2008

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:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 1. izredne seje Odbora za
prostor in varstvo okolja, z dne 21.8.2008.
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TOČKA 2:

Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008
Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Na vprašanje g. Ažmana je potrdila, da je v okviru
posodobitve informacijskega sistema GIS poleg podpore za izračun NUSZ predvidena tudi
podpora za izdajo lokacijskih informacij ter evidenca občinskega premoženja ter da bodo
planirana sredstva zadostovala. G. Ažman je še opozoril, da bo glede na polletno realizacijo
v višini cca. 80% na postavki subvencioniranja najemnin potrebno zagotoviti manjkajoča
sredstva za drugo polletje s prerazporeditvijo v okviru obstoječega proračuna ali z
rebalansom. G. Kerčmar je predlagal, da se v drugem polletju intenzivno prične z odkupi
zemljišč za severno in južno razbremenilno cesto. Ga Repe je povedala, da bodo odkupi
zemljišč v večji meri pristojnost države po izdelavi katastrskega elaborata v letu 2009. G.
Omerzel je predlagal, da se predvidena investicija v Športni park v celoti čim prej izvede. Ga.
Repe je povedala, da so sredstva za Športni park na postavki 19.1.1 namenjena izključno
projektni dokumentaciji, ki je potrebna za pričetek postopka OPPN za širitev športnega
parka, problem pri izdelavi celostne projektne naloge pa je v tem, da ni izdelanega
razvojnega programa za navedeno območje.
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 okolja predlagajo, da Občinski svet sprejme
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 v
delu, ki se nanaša na zadeve v pristojnosti oddelka za okolje in prostor.
TOČKA 3:

Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Bled
Obrazložitev je podala ga. Polona Čeh (ING-ARH). Povedala je, da so v predlogu odloka
upoštevane vse pripombe in smernice pristojnih soglasodajalcev. G. Omerzel je predlagal,
da se pred pričetkom izvedbe projekta sestanejo občinske strokovne službe s predstavniki
Save in se uskladijo tudi glede urejanja kopališča in otroškega igrišča v Zaki. Glede na to, da
so bile pri pripravi predloga odloka upoštevane vse pripombe odbora v zvezi z varovanjem
tipičnih drevesnih vrst ob jezerski obali, omejitvijo oglaševanja ter zagotovitvijo sanitarij, je g.
Ažman predlagal, da odbor predlog potrdi.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za plansko celoto Bled (Veslaški center).
TOČKA 4:
Premoženjsko pravne zadeve
a) Prodaja zemljišč parc. št. 317/5 k.o. Bled v izmeri 99 m2 in 318/5 k.o. Bled v izmeri
36 m2
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja so se s predlagano točko dnevnega reda seznanili,
o predlaganih sklepih pa niso glasovali.
b) Prodaja zemljišča parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 15 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald in povedal, da se je po končani odmeri izkazalo, da gre
za zemljišče v izmeri 3 m2 in ne 15 m2, kot je navedeno v gradivu.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo
stavbnega zemljišča parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 3 m2 v skladu z
uradno cenitvijo.
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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 270 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi
zamenjavo 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 270 m2 in predlagajo, da se
zemljišče parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu izvzame iz javne rabe.
d) Odkup zemljišča s parc. št. 166/6 k.o. Ribno v izmeri 87 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi nakup
zemljišča 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
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi nakup
zemljišč 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, 1083/2, 1084/2, 1170/6, k.o. Ribno,
v skupni izmeri 2829 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi nakup
zemljišč parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1083/2, 1084/2, 1170/6, k.o. Ribno, v skupni
izmeri 2829 m2.
g) Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v skupni izmeri
8189 m2
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi nakup
zemljišč parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v skupni izmeri 8189 m2.
TOČKA 5:
Premoženjsko pravne 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
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi
zamenjavo 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.
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TOČKA 6: Razno
- G. Omerzel je podal informacijo o problematiki z odkupom zemljišč na območju Seliš, ki
so bile vrnjene z denacionalizacijskim postopkom (Vovk).
-

G. Petkoš je predlagal, da se čim prej prične z odkupom Koroške ceste na Rečici. G.
Osvald je povedal, da bo predlog odkupa uvrščen na eno od naslednjih sej Občinskega
sveta.

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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Občina Bled
OBČINSKI SVET

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

13. sejo Statutarno pravne komisije,
ki bo v četrtek, 13. novembra 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje komisije, z dne 25.9.2008;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2008 – rebalans I;
Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Bled;
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled;
Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju
programov športa v Občini Bled;
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o
komunalnih taksah v Občini Bled;
Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled;
Razno.

stran:
29 – 30
priloga
69 – 72
73 – 80
109 – 116
117 – 120
121 – 122
123 – 128

/

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: 26-sept-2008
ZAPISNIK
12. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 26.9.2008 ob 19.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Franc Pretnar, Aleš Vukelj
Opravičeno odsoten: Matjaž Berčon
Ostali prisotni: zapisnikar mag. Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje komisije, z dne 12.6.2008;
2.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled;
3.
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
4.
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bled (Veslaški center)
5.
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled
6.
Razno
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet (4 ZA).
Ad 1
Ga. Žumer je pojasnila, zakaj na dnevnem redu ni tudi točk spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Bled in Poslovnika občinskega sveta Občine Bled: zadeva je v obravnavi pri
direktorju občinske uprave in županu- izročila je predsednici ga. Pirc tudi izprint e- pošte s
pojasnili glede postopka priprave sprememb. Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na
zapisnik 11. redne seje, zato so SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 11. seje Statutarno pravne komisije z dne 12.6.2008.

Ad 2
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 ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
Ad 3
Ga. Pirc je izpostavila, da so vsebinski pomisleki glede financiranja- vpliv na koncesijo
(čeprav je formalno to opredeljeno v obrazložitvi). 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 pogojih ter načinu
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, na
občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)
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Ad 4
Ga. Pirc je izpostavila, da se v spremembah Poslovnika opredeljuje postopek sprejemanja
istovrstnih aktov. Člani statutarno pravne komisije so 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 plansko celoto Bled (Veslaški center), na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)

Ad 5
Ga. Žumer je uvodoma pojasnila predpisane postopke vračanj in problematiko, s katero se
srečuje. Opredelila je tudi vsebino sprememb odloka. Člani statutarno pravne komisije so
sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled, na občinskem svetu.
Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)

Ad 6 Razno
Člani statutarno pravne komisije predlagajo, da se organizira skupno srečanje s predstavniki
občinske uprave na temo Statuta in Poslovnika.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.
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