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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka: 011-1/2011
Datum: 15-nov-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009) sklicujem

6. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
torek, 22. november 2011
ob 17.00 uri, zg. sejna (predstavitev proračuna v poročni, sicer I. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
stran:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012;
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2012;
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012;
Premoženjsko – pravne zadeve;
Razno.

6
Priloga
100-105
106-109
58-61
/

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

Predsednica odbora
Jana Špec l.r.

Vabljeni:
- člani odbora za proračun in občinsko premoženje: Jana Špec, Srečko Vernig, mag.
Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti
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Številka: 011-1/2009
Datum: 22.09.2011
ZAPISNIK
5. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 22. 9. 2011 ob
15.00 v spodnji sejni (poročni) sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Slavko Ažman,
Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc
Odsotna: Marija Strgar (opravičila)
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, podžupan občine Bled Anton
Mežan, Barbara Jančič, Urška Vidmar, Nataša Hribar
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje odbora, z dne 21. 6. 2011;
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2011 - rebalans 1;
Premoženjsko-pravne zadeve;
Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in
rekreacije;
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012-2016;
Razno.

Dnevni red je soglasno sprejet.
Točka 1)

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora, z dne 21. 6. 2011

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (5
prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 4. seje
odbora za proračun in občinsko premoženje.
Točka 2)

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna

Janez Brence je podal pripombo na realizirana sredstva, katerih investicije se financirajo iz
državnih sredstev v višini 43%, kar meni, da je zelo slabo za 1. polletje.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(5 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna
Točka 3)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2011 - rebalans 1

Srečko Vernig je predlagal, da bi bil v tabeli tudi stolpec realizacija 2010.
Pri pregledu cen za vrtce je opazil, da je večje število občin znižalo cene za vrtce, kar
posledično pomeni nižje cene za starše in tudi za občino (kot primer je navedel Občino
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Radovljica). Predvideva, da je znižanje predvsem v zadržanem napredovanju in sredstev
uspešnosti zaposlenih v vrtcih.
Janez Brence je podal pripombo na nizko realizacijo takse za obremenjevanje vode.
Matjaž Berčon je povedal, da so ta sredstva namenjena za izboljšanje stanja odvajanja
odpadnih voda. Del tega zneska bomo že v letu 2011 porabili za izgradnjo meteornega
kanala Rebr-Zasip. Ostanek sredstev se bo prenesel v leto 2012 in se bo porabil za
vzpostavljanje ločenega sistema odvajanja odpadnih voda.
Janez Brence je predlagal, da bi se dopolnil obrazec 3 z opisom stanja investicije, kot je v
času sprejema rebalansa.
Srečko Vernig je predlagal, da naj se obrazci 3 ažurirajo.
Jana Špec je podala pripombo, da ni dokončno urejena javna razsvetljava na Levstikovi cesti
sočasno z kanalizacijo in asfaltiranjem cestišča.
Matjaž Berčon je povedal, da so bile investicije na področju javne razsvetljave začasno
ustavljene zaradi prijave 30. 8. 2011 za sofinanciranje sredstev za obnovo javne razsvetljave
v letih 2012/2013. Odgovor glede sofinanciranja naj bi prejeli konec novembra 2011: V
kolikor ne bo poziritvnega sklepa za leto 2012/2013, se bodo obnove javne razsvetljave
pospešeno izvajale v letu 2012.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe
(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1 s pripombo:
- pri obrazcih 3 se pod opombe navede opis trenutnega stanja investicije
- v posebnem delu se zaradi primerjave doda še stolpec »realizacija 2010«
- strokovne službe naj preverijo možnost znižanja cene programa Vrtca
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da se strinja, da se Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občini Bled za leto 2011 – rebalans 1, v skladu
s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009UPB in 78/2009), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme dopolnjen Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1.
Seje se je udeležil član Slavko Ažman.

Točka 4)

Premoženjsko-pravne zadeve

Uvodne obrazložitve za premoženjske pravne zadeve je podala Barbara Jančič.
a) Prodaja zemljišča parc. št. 312/6 k. o. Bled
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 312/6 k. o. Bled v izmeri
23 m2 po ceni 42,00 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
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b) Odkup zemljišč parc. št. 310/3, 308/2, 311/9 k. o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 310/3, 308/2, 311/9 k. o.
Želeče v skupni izmeri 80 m2 po ceni 22 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
c) Odkup zemljišča parc. št. 515/28 k. o. Bled – Prečna ulica
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 515/28 k. o. Bled v izmeri
42 m2po ceni 20 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
d) Odkup zemljišča parc. št. 159/9 k. o. Zasip
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 159/9 k. o. Zasip v izmeri
90 m2 po ceni 10 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
e) Odkup zemljišča parc. št. 646/5 k. o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 646/5 k. o. Želeče v
izmeri 52 m2 po ceni 10 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
f) Odkup dela zemljišč parc. št. 207/5 in 164/1 k. o. Ribno
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup dela zemljišč parc. št. 207/5 in 164/1 k. o.
Ribno v skupni izmeri cca 230 m2 po ceni 10 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
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g) Odkup deleža na zemljiščih parc. št. 257, 258, 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3,
380/1 k. o. Rečica
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup 1/96 lastniškega deleža za ceno 3.141,00 €
na zemljiščih:
- parc. št. 257, 258 k. o. Rečica,
- parc. št. 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3, 380/1 k. o. Rečica,
- parc. št. 463/81 k. o. Rečica.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
h) Odkup zemljišča parc. št. 312/4 k. o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 312/4 k. o. Želeče v
izmeri 210 m2 po ceni 25 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
i) Prodaja zemljišča parc. št. 14/6 k. o. Zasip
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 14/6 k. o. Zasip v izmeri
236 m2 po ceni 56 €/m2.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
Točka 5)

Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in
rekreacije

Uvodno obrazložitev za točko 5 in 6 je podal Matjaž Berčon.
Janez Brence je podal pripombo, da nas turistična infrastruktura letno stane 200.000 €, poleg
tega financiramo še razne dotacije in amortizacijo, kar naj bi naneslo na vsaj 300.000 €.
Glede na to, da je naše premoženje vredno npr. 2.000.000 €, in če letno naredimo 300.000 €
minusa, potem smo slabi gospodarji.
Povedal je, da je gradivo za izhodiščno razpravo dobro pripravljeno, vendar ga motijo
predlagane neposredne pogodbe. K oddaji v najem, bi po njegovem mnenju morali pristopiti
z javnimi razpisi ali z javnim zasebnim partnerstvom. Predlagal je, da naj bi bila prioriteta
javno zasebno partnerstvo ter cilj, da iz proračunskih sredstev ne nakazujemo nič.
Srečko Vernig je izpostavil lastništvo pri javni infrastrukturi. Povedal je tudi, da so bili v času
izgradnje veslaškega centra (VC) sprejeti sklepi, da se vzpostavijo lastniška razmerja glede
na vložke v investicijo. Če bi bilo to realizirano na taki podlagi, lastništvo VC ne bi moglo biti
tretjinsko. Tudi ne vidi razloga, da bi Veslaški klub Bled in Veslaška zveza Slovenije skozi
investicijo v VC povečevala lastništvo. Poudaril je tudi previdnost, v kolikor bi se klub
sprivatiziral.
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Srečko Vernig podpira, da bi prišlo do upravljavskih sprememb, saj trenutni upravljavci niso
ustrezni in tudi podjetje ni strukturirano za upravljanje objektov.
Sprožil bi tudi postopke, ki bi vzpostavili red pri financiranju športa, saj je namen občine
financirati domače občane, ne pa občane drugih občin. Poudaril je, da ni proti financiranju
športa v Občini Bled, pač pa ni za to, da je Bled »gorenjski športni center«, kjer Občina Bled
financira tako domače kot druge občane.
Franci Pavlič je povedal, da tudi drugod ti objekti (npr. Športna dvorana) prinašajo izgubo.
Poudaril je, da se je potrebno zmeniti ali bomo imeli te objekte ali ne. Treba je tudi dati
občanom določen standard, kar pa je potrebno tudi plačati.
Franci Pavlič se pridružuje mnenju Srečka Verniga glede financiranja na področju športa.
Športni park - Stadion je izključno samo za 4. gorenjsko ligo. Infrastruktura Bled ne skrbi
slabo za športni park, zadeve niso slabo urejene in vzdrževane.
Tisto, kar pa je v programu izvajanja napisano, te ocene, da bo nekdo za pol manj denarja
upravljal s Smučiščem Stražo ali Športnim parkom, »ne pije vode«. Infrastruktura Bled ima
zadosti tehničnega kadra in ljudi, ki imajo delovne navade privzgojene. Ne strinja se s
predpostavko, da bi s 30 % manjšimi stroški lahko tako kakovostno upravljali.
Dela na objektih zahtevajo profesionalno in kakovostno delo.
Program je namenjen bolj za obravnavo.
Srečko Vernig, meni, da je odlok in program potrebno obravnavati na seji občinskega sveta.
Ideja o tem, da bi se objekti prenesli na Turizem Bled, ne ve, ali bi s tem dosegli večji efekt.
Predlagal je, da bi izvedli poizvedovalni razpis (za primer se lahko vzame Kranjsko goro za
žičnice),
Glede financiranja športno turističnih infrastrukturnih objektov iz proračuna je mnenja, da, bi
vsa naročila morala biti potrjena s strani strokovnih služb Občine Bled, saj bi le tako
zagotovili namensko porabo sofinanciranja iz proračuna.
Smučišče Straža – podpira sankališče, saj delno pokriva izgubo, ki nastaja s smučiščem.
Jana Špec je podala pripombo, da se vračajo na razpravo, o kateri so že razpravljali.
Odbor je sprejel sklepe in g. Berčona zadolžil, da pripravi program možnih rešitev upravljanja
športnih infrastrukturnih objektov zaradi večkratnega strokovno neargumentranega dejstva,
da sedanji upravljalec z objekti ne upravlja racionalno. Kar danes razpravljajo, je dejstvo in
ponovno poudarja, da iščejo rešitve.
V predlogu programa upravljanja je po njenem mnenju absolutno premalo strokovnih podlag
za odločitev. Predlog je bil, naj bi bila odločitev na osnovi strokovnih podlag, usklajenih z
sedanjim in predlaganim novim upravljalcem..
Navaja, da bi Svet zavoda Turizem Bled o tem moral obvezno razpravljati, saj gre tudi za
statusno spremembo. Strinja se, da so se lotili zadeve. Za odločitev potrebuje konkretne
finančne predloge. Na osnovi predloženih dokumentov se ne more odločiti in ne more verjeti
prikazu višine privarčevanih sredstev brez predloženih strokovnih analiz oz. kalkulacij.
Matjaž Berčon je povedal, da je bila ideja sprožena zaradi različnih vzgibov, ki smo jih bili
deležni. Vsaka razprava prinese razpravo poglobljenih novih dejstev. Daje tudi kvalitetnejše
smernice o tem, zato predlaga, da člani podajo svoje predloge.
V kolikor ne bi bilo pametnega konsenza, bo predlagal županu, da predlog in program
umakne iz dnevnega reda Občinskega sveta.
Jana Špec navaja, da so o tem razpravljali že zadnji dve seji, vendar še vedno ni predlaganih
ustreznih rešitev. Predlaga, da so pri razpravi obvezno prisotni tudi predstavniki Turizma
Bled in Infrastrukture Bled, saj oni najboljše poznajo situacijo.
Večina članov je predlagala, da točka ostane na dnevnem redu, vendar se o njej še
razpravlja.
Jana Špec je predlagala, da se točka, ki obravnava predlog odloka, vrne v fazo osnutka, ker
program upravljanja, ki je sestavni del odloka, še ni dokončno izdelan, program pa se
preimenuje v izhodišča za razpravo.
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Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije ostane v fazi osnutka.
Točka 6)

Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012-2016

Uvodna obrazložitev je podana pod točko 5.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled, da se Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa,
turizma in rekreacije za obdobje 2012-2016 obravnava kot izhodišča za pripravo
Programa.
Točka 7)

Razno

Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17:00 uri.
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon.
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarstvo in turizem
Številka: 011-2/2011
Datum: 15-nov- 2011

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

5. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
torek, 22. november 2011
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 2011;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z
Odborom za proračun in občinsko premoženje);
Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu;
Razno.

stran:
13
Priloga
62-73
/

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

Predsednica odbora
Davorina Pirc l.r.
Vabljeni:
- člani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda
Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti
- Marjana Burja, odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti
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Številka: 011-2/2011
Datum: 26- sept- 2011
ZAPISNIK
4. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila
v torek, 20. 9. 2011 ob 17.00
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani:, Martin Merlak in Uroš
Ambrožič, Miran Vovk,
Odsotni člani odbora: mag. dr.Leopold Zonik, Majda Loncnar, Nuša Vogelnik Holzner
Ostali navzoči: Matjaž Berčon – direktor OU, Anton Mežan – podžupan, Marjana Burja tajnica odbora, Boris Sodja – k točki 6.
Predsednica je predlagala dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 21. 6. 2011;
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost;
Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu;
Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in rekreacije;
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za
obdobje 2012-2016;
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za
leto 2010;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2011 - rebalans 1;
Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 21.6.2011
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 3. redne seje odbora z dne 21. 6.
2011.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 1) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost;
Spremembe osnutka odloka in vzroke za te spremembe je predstavil direktor OU Matjaž
Berčon. Povedal je, da bo občina s predlaganimi spremembami uvedla enotno, centralizirano
službo varovanja v občini. V razpravi so se člani odbora strinjali s predlaganimi dopolnitvami.
Miranu Vovku se klasifikacije gostinskih lokalov v 5. členu pod 1, 2 in 3 zdijo nerazumljive,
zato prosi, da se preverijo. Naknadno preverjeno: razvrstitev lokalov v navedene kategorije
je opredeljena v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnih časov gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnosti (Ur. l. RS št. 77/99, 107/00, 30/2006,,
93/2007).
Davorina Pirc opozori tudi na to, da mora Infrastruktura Bled redno čistiti pločnike ob
sobotah in nedeljah zjutraj.
Člani odbora se strinjajo s predlaganimi sklepi in predlagajo, da jih Občinski svet
Občine Bled na seji 27. septembra 2011 sprejeme.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
AD 3) Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu;
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Obrazložitev osnutka odloka je predstavil direktor Matjaž Berčon.. Povedal je, da je
posredovan osnutek odloka novelacija že obstoječih dveh odlokov in sicer Odloka o varnosti
cestnega prometa v naseljih in Odloka o avtotaksi prevozih, ki jih je občina sprejela že v
preteklem mandatu. Ta odlok pa uvaja med drugim tudi pogoje in možnost za uvedbo
linijskih prevozov..
V razpravi je člane odbora zanimalo, če je v tem odloku opredeljeno električno vozilo, ki se
zdaj vozi po Bledu.
Anton Mežan je opozoril na zapis v prejšnjem zapisniku glede predloga o uporabi zaščitne
gumijaste podkve za konjska kopita. Povedal je, da je taka zaščita uporabna samo za
določene namene (npr. za prevoze v prostoru ipd.).
Ker člani odbora niso imeli vsebinskih pripomb na osnutek odloka, so sprejeli naslednji
sklep:
Člani odbora predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o
prevozih v cestnem prometu.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 4 in 5) Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in
rekreacije; ter Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012-2016
Direktor Berčon je predstavil predlog odloka in predlog programa upravljanja. Odlok
predstavlja posamezne športno turistične infrastrukturne objekte, predvsem velikost in
lokaciji le teh, tako da vemo s čim občina razpolaga. Program upravljanja, ki je v obravnavi,
predstavlja okvirna izhodišča, o tem kako z dano infrastrukturo učinkovito upravljati, s tem,
da stroški upravljanja v celoti ne bremenijo proračuna občine. Zato direktor predlaga članom
odbora, predvsem pa svetnikom, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju tega programa. Pove
tudi, da Infrastruktura Bled in Turizem Bled še nista pripravljena na te spremembe. Direktor
predstavi tudi razgovore, ki jih je imel v zvezi s tem s turističnim gospodarstvom – tudi pri njih
ni velike zainteresiranosti za koriščenje teh objektov.
V razpravi je Martin Merlak poudaril, da je osnovni problem trženje teh objektov, ki se ga
nihče ni lotil z vso resnostjo oz. se nihče s tem ne upa resno spopasti. Uroš Ambrožič se
strinja z Merlakom in opozori, da brez dodatnega programa ni mogoče določenih objektov
tržiti. Eni objekti so bolj rešljivi kot drugi.
Davorina Pirc pove, da je posredovano gradivo premalo dodelano za sprejem, za vsak
objekt posebej se mora predstaviti poglobljena analiza s predlagano rešitvijo.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Glede na to, da predstavljen program upravljanja ni usklajen, člani odbora predlagajo,
da se predlog odloka umakne s seje Občinskega sveta, o programu upravljanja pa se
opravi razprava.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 6) Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1
za leto 2010;
Boris Sodja je podal dopolnjeno poročilo MIR-1 za leto 2010. S predstavljenim so se člani
odbora strinjali in sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora so se seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za leto 2010.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
AD 7) Polletno poročilo o izvajanju proračuna;
Člani odbora na polletno poročilo niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
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Člani odbora predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejeme polletno poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Bled za leto 2011 v delu, ki se nanaša na gospodarstvo
in turizem.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 8) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2011 - rebalans 1;
Obrazložitev predloga rebalansa za področje gospodarstva in turizma je podal direktor.
Opozoril je na težko finančno situacijo, zato se z rebalansom spreminjajo le najnujnejše
postavke, to je predvsem na področju sociale, športa in vzdrževanja športnih objektov.
Ker ni bistvenih sprememb v rebalansu proračuna občine Bled za leto 2011 na področju
gospodarstva in turizma, so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejeme rebalans proračuna
Občine Bled za leto 2011 v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem.
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 9) Razno
Seja je bila zaključena ob 18.50.

Zapisala:
Marjana Burja

Predsednica odbora
Davorina Pirc
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-3/2011
Datum: 15-nov-2011

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

6. redno sejo Statutarno pravne komisije,
sreda, 23. november 2011
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Komisije, z dne 21.9.2011;
2. Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu;
3. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled;
1. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2012;
2. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012;
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012;
5. Razno.

stran:
17
62-73
74-95
100-105
106-109
Priloga
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon:
04/5750118.

Predsednik komisije
Miran Vovk l.r.

Vabljeni:
- člani komisije: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Andrej Eržen, svetovalec za pravne zadeve
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Številka: 011-3/2011
Datum: 22-sept -2011
ZAPISNIK

5. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 21. septembra 2011, ob 16. uri, v sejni sobi
občine Bled (I. nadstropje).
predsednik Miran Vovk (SDS), podpredsednik Ludvik Kerčmar (SD) in člani:
Pavla Zupan (DeSUS), in Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni)
Opravičeno zadržani: Anton Omerzel (SNS)
Ostali prisotni: Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve Občine Bled
Prisotni:

Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk (SDS), ki je uvodoma pozdravil vse prisotne,
ugotovil, da je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom.
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje komisije, z dne 22.6.2011;
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2011 - rebalans 1;
3. Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in
rekreacije;
4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost;
5. Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Bled;
6. Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu v Občini Bled;
7. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska);
8. Razno.

Točka 1:
Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje komisije, z dne 22.6.2011
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato so prisotni na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija potrdi Zapisnik 4. seje komisije, z dne 22.6.2011.
Točka 2:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2011 - rebalans 1
Predsednik g. Vovk pove, da je do rebalansa prišlo zaradi zamika pri projektih, ki jih
sofinancira država. G. Kerčmar izpostavi, da proračun ni fiksna materija in da se ob polletju
že vidi realizacija proračuna. Meni da je prav, da se zaradi potreb občine sredstva
prerazporedijo in porabijo za potrebe občine.
Na predlog predsednika je komisija soglasno sprejela
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 rebalans 1.
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Točka 3:
rekreacije

Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in

G. Vovk pove, da je Odlok nekakšen popis stanja, Program upravljanja pa je konkretizacija
upravljanja z premoženjem na tem področju in prav tako pa tudi predvideva prenos nekaterih
dejavnosti na podjetja v lasti občine.
Na predlog predsednika je komisija soglasno sprejela
SKLEP:
Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za
obravnavo Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, rekreacije in
turizma in Programa upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012 - 2016

Točka 4:
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih
za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost
Člani komisije pozdravljajo namen in voljo občine zagotoviti varnost na Bledu. Opozorili so
tudi, da naj se pri pripravi dokumentov še bolj nameni pozornost slovničnemu izražanju.
Na predlog predsednika je komisija soglasno sprejela
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
in sprejem Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih
za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost po skrajšanem postopku.
Točka 5:

Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

Na predlog predsednika je komisija soglasno sprejela
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Osnutka Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.
Točka 6:

Osnutek Odloka o prevozih v cestnem prometu

Člani komisije so pri pregledu preambule opozorili, da bi bilo primerno navesti tudi Zakon o
pravilih v cestnem prometu in Zakon o prekrških, zato komisija tudi predlaga, da se v tem
delu preambula dopolni.
Na predlog predsednika je komisija soglasno sprejela
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Osnutka Odloka o prevozih v cestnem prometu.
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Točka 7:
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska)

Po pregledu gradiva je komisija na predlog predsednika soglasno sprejela
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska).

Točka 8:

Razno

Pri tej točki ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri.

Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
Miran Vovk
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
Številka: 011-4/2011
Datum: 15-nov-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009), sklicujem

5. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
četrtek, 24. november 2011
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna)

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
stran:

1.
2.

7.

Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za
družbene dejavnosti);
Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
urejanja BL – S 24 Mlino;
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2012;
Premoženjsko – pravne zadeve;
Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled;
Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled

8.

Razno.

3.
4.
5.
6.
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Priloga
96-99
100-105
58-61
74-95
Priloga – člani
Odbora

/

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

Predsednik odbora
Janez Petkoš l.r.

Vabljeni:
-

člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko
Ažman, Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc in Peter Pogačar
župan občine Bled, Janez Fajfar
podžupan občine Bled, Anton Mežan
direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
mag. Bojana Novak, vodja odd. za urejanje prostora in GJS
Saša Repe, odd. za urejanje prostora in GJS
mag. Barbara Jančič, odd. za urejanje prostora in GJS
Kristina Kunšič, odd. za urejanje prostora in GJS
Franci Pavlič, odd. za urejanje prostora in GJS
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Številka: 011-4/2011
Datum: 22-sept- 2011
ZAPISNIK
4. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v
četrtek, 22. 9. 2011, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar,
Davorina Pirc in Peter Pogačar
Odsoten: Anton Omerzel
Ostali prisotni:
direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Bojana Novak, Saša Repe, mag. Barbara
Jančič, Franci Pavlič
Andrej Avsenek, Vida Papler-Lampe, Zavod za gozdove (pri točki 5)
Janez Repež, PNZ d.o.o. (pri točki 6)
Darja Matjašec, LUZ d.d. (pri točki 6)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 23. 6. 2011;
2. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2011 - rebalans 1;
4. Premoženjsko-pravne zadeve;
5. Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom;
6. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska);
7. Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled
8. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 19.45.
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal
potrditev.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 23. 6. 2011
Člani odbora na zapisnik 3. seje odbora, z dne 23. 6. 2011, niso imeli pripomb. Predsednik
Janez Petkoš je pri točki 8. Razno povedal, da se ogled v zadevi Gluhar na terenu ni opravil,
ker je meja sporna in se spor rešuje na sodišču. Sam je ogled na kraju samem opravil.
Povedal je tudi, da je on osebno in tudi občina prejela pobudo sedemnajstih občanov Bleda,
ki zahtevajo, da je pot na Stražo prosta, neovirana. Pred razpletom zadeve na sodišču in
pridobitvijo vseh potrebnih soglasij, odbor te zadeve ne bo obravnaval. Člani so sprejeli
naslednji:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
zapisnik 3. redne seje odbora, z dne 23. 6. 2011.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
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K točki 2: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna
Uvodno obrazložitev sta podala Bojana Novak in Franci Pavlič. Ker člani odbora niso imeli
pripomb na predstavljeno polletno poročilo za področje prostora, infrastrukture in varstvo
okolja, so predlagali, da Občinski svet sprejme naslednji:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme polletno poročilo o izvrševanju
proračuna.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 3: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2011 - rebalans 1
Obrazložitev so podali Bojana Novak, Franci Pavlič in direktor občinske uprave Matjaž
Berčon. Predstavili so bistvene spremembe na posameznih postavkah glede na veljavni
proračun 2011 in razloge zanje.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 4: Premoženjsko-pravne zadeve
Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala Barbara Jančič.
a) Prodaja zemljišča parc. št. 312/6 k. o. Bled
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
b) Odkup zemljišč parc. št. 310/3, 308/2, 311/9 k. o. Želeče
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
c) Odkup zemljišča parc. št. 515/28 k. o. Bled
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
d) Odkup zemljišča parc. št. 159/9 k. o. Zasip
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
e) Odkup zemljišča parc. št. 646/5 k. o. Želeče
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
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f) Odkup dela zemljišča parc. št. 207/5 in 164/1 k. o. Ribno
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
g) Odkup deleža na zemljiščih parc. št. 257, 258, 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3,
380/1, 463/81 k. o. Rečica
Po kratki razpravi in dodatni obrazložitvi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
h) Odkup zemljišča parc. št. 312/4 k. o. Želeče
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
i) Prodaja zemljišča parc. št. 14/6 k. o. Zasip
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 5: Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom
Uvodno obrazložitev sta podala direktor OE Zavoda za gozdove Andrej Avsenek in Vida
Papler-Lampe.
Janez Petkoš je dal pripombo, da 8. člen prepoveduje pašo živine in drobnice v gozdu in da
ni jasno, kaj se razume pod živino. Zato predlaga, da se napiše: Prepovedano pasti konje,
krave in drobnico.
Ludvik Kerčmar je vprašal, zakaj je pri dovoljenih posegih predhodno potrebno zagotoviti
enako površino novo osnovanega gozda.
Predsednik je predlagal, da za potrebe javne gospodarske infrastrukture krčitve gozda ni
potrebno nadomestiti z novimi gozdnimi površinami.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in sprejeli naslednji
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom, vendar naj v fazi osnutka predlagatelj in občinske strokovne
službe območje gozdov s posebnim namenom uskladijo z veljavnimi prostorskimi akti
in dopolnjenim osnutkom OPN.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 6: Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska)
Predstavnica izdelovalca OPPN Darja Matjašec, LUZ d. d., je predstavila postopek priprave
OPPN, strokovne podlage, vsebino prostorskega akta, okoljsko poročilo in predvidene
omilitvene ukrepe. Projektant Janez Repež, PNZ d. o. o., je predstavil izdelani PGD (traso,
objekte, vzdolžni in prečni profil obvoznice, spiralno krožišče..) in razloge za pripravo
novega akta (nova zakonodaja zahteva nove tehnične rešitve, večje so prometne
obremenitve..).
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in sprejeli naslednji:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagana sklepa.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
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K točki 7.: Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled
a) Legalizacija stanovanjskega objekta na parc. št. 31/1 in 31/3 k. o. Bled
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po razpravi so člani odbora 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, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor
za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k legalizaciji
stanovanjskega objekta na naslovu Grajska cesta 12, Bled, na parc. št. 31/1 in 31/3 k.o.
Bled, po predlogu odgovorne projektantke Zore Završnik Črnologar, u.d.i.a..
a) Legalizacija gostinskega objekta na parc. št. 293/10 in 293/11 k. o. Želeče
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po razpravi so člani odbora 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, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor
za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k oblikovanju
objekta na parc. št. 293/10 in 293/11 k.o. Želeče, po predlogu odgovorne projektantke
Zore Završnik Črnologar, u.d.i.a..
K točki 8: Razno
Člani odbora niso imeli vprašanj in pobud pod to točko, zato je predsednik sejo ob 19.45 uri
zaključil.

Zapisale: Bojana Novak
Barbara Jančič
Saša Repe
Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-5/2011
Datum: 15 -nov-2011
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009
– UPB in 78/2009), sklicujem

5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
četrtek, 24. november 2011
ob 17.00 uri, zg. sejna (predstavitev proračuna v poročni, sicer I. nadstropje)

Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje Odbora, z dne 22.9.2011;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012;
Razno.

stran:
26
Priloga
/

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

Predsednik odbora
Radoslav Mužan l.r.

Vabljeni:
- člani Odbora za družbene dejavnosti: Radoslav Mužan, Vinko Poklukar, Pavla Zupan,
Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan
- župan občine Bled, Janez Fajfar
- podžupan občine Bled, Anton Mežan
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti
- Neja Gašperšič, tajnica odbora
- Marjana Burja, odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti
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Številka: 011-5/2011
Datum: 23-sept-2011
ZAPISNIK
4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 22. septembra 2011, ob 17. uri v zgornji sejni sobi
Navzoči člani odbora: Rado Mužan - predsednik odbora, Vinko Poklukar, Bojana Pipan,
Vanja Piber, Pavla Zupan, Karmen Kovač
Odsotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Milan Rejc (opr.)
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave, podžupan Toni Mežan, Marjana
Burja in Neja Gašperšič
Predsednik odbora Rado Mužan je pozdravil prisotne in zaradi prisotnosti poročevalcev
predlagal naslednji spremenjeni dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 23. 6. 2011;
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1
za leto 2010;
Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in rekreacije;
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije
za obdobje 2012-2016;
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011
- rebalans 1;
Poročilo o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini Bled v letu
2010;
Razno.

Ad 1 ) Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora, z dne 23. 6. 2011
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, sprejeli so naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 23. 6. 2011.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6

Ad 2) Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1
za leto 2010
Kratko obrazložitev je podal vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja. Poudaril je, da
vedno večji problem na Bledu postaja pomanjkanje parkirišč. Ljudje, ki pridejo na Bled, so
pripravljeni plačati parkiranje, vendar nimajo kje parkirati. Toni Mežan je povedal, da se je
začela gradnja parkirišča med šolo in pokopališčem. Vinko Poklukar je mnenja, da bi bilo
potrebno najprej zgraditi šolska športna igrišča, potem pa šele parkirišče, ker se boji, da
bodo otroci prikrajšani za novo igrišče. Direktor je povedal, da je prioriteta varnost, nato pa
dejavnosti. V projektu so predvidena igrišča ob šoli. V naslednji fazi se bo zgradila dovozna
pot, predvidoma v letu 2013 pa je predvidena še ureditev športnih površin pri šoli.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za leto 2010.
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Ad 3 in 4)
Predlog Odloka o javni infrastrukturi na področju športa, turizma in rekreacije;
Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije za
obdobje 2012-2016
Direktor Berčon je predstavil predlog odloka in predlog programa upravljanja. Odlok
predstavlja posamezne športno turistične infrastrukturne objekte, predvsem velikost in
lokaciji le teh, tako da vemo s čim občina razpolaga. Program upravljanja, ki je v obravnavi,
predstavlja okvirna izhodišča, o tem kako z dano infrastrukturo učinkovito upravljati, s tem,
da stroški upravljanja v celoti ne bremenijo proračuna občine. Pove tudi, da Infrastruktura
Bled in Turizem Bled še nista pripravljena na te spremembe. Direktor je predstavil tudi
razgovore, ki so bili opravljeni s turističnim gospodarstvom – tudi pri njih ni velike
zainteresiranosti za koriščenje teh objektov.
V razpravi je Vinko Poklukar dejal, naj se odlok pripravi bolj temeljito, zdi se mu, da sedaj še
ni v tej obliki, da bi se lahko odločali o sprejetju.
Vanja Piber je imela pomisleke, ali je Turizem Bled kadrovsko in strokovno sposoben
prevzeti vsa dela in opravila. Kar se stroškov tiče, je pri delovanju Straže in Grajskega
kopališča zelo odvisno od vremena.
Direktor je dejal, da bi pri prenosu del in opravil bil opravljen tudi prenos kadrov.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklepe:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da vrne
predlog Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije v fazo osnutka.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
sklep, da gre Program upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in
rekreacije za obdobje 2012-2016 v postopek razprave.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6
Ad 5 in 6)
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 rebalans 1
Marjana Burja in Neja Gašperšič sta na kratko predstavili spremembe v proračunu za leto
2011 za področje družbenih dejavnosti.
V razpravi je Vinko Poklukar dejal, da je že na Komisiji za šport povedal, da se ne strinja z
rebalansom na področju športa, ker je bilo v planu še vedno več vzeto, kot je sedaj v
rebalansu dodano. Direktor je povedal, da so krizni časi za vse proračunske porabnike, in da
se morajo tega tudi vsi zavedati.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklepe:
Odbor za družbene dejavnosti sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna za
področje družbenih dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
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Odbor za družbene dejavnosti sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans za področje družbenih
dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da:
1.Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občini Bled za leto 2011 – rebalans 1, v skladu s 73.
členom Poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009-UPB in
78/2009), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1.

Ad 7) Poročilo o izvajanju nalog na področju zaščite in reševanja v Občini Bled v letu
2010;
Kratko obrazložitev je podal poveljnik CZ Občine Bled Jožef Smole. Po kratki razpravi so
člani odbora sprejeli sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju nalog na
področju zaščite in reševanja v Občini Bled v letu 2010.

Ad 8) Razno
Predsednik Rado Mužan je članom odbora posredoval vsebino dopisa Milana Rejca glede
(ne)urejenosti vasi Mlino. V dopisu je navedeno, da bi se morale obljube o ureditvi vasi
odražati v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2011-2014.
Člani so predlagali, da se ta dopis posreduje županu in direktorju občinske uprave.
Seja Odbora za družbene dejavnosti je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Rado Mužan, l.r.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 032-7/2010
Datum: 15-nov-2011
V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 –
UPB in 78/09), sklicujem

6. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v ponedeljek, 21. novembra 2011, ob 17.30 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Komisije, z dne 15.4.2011;
Kadrovske zadeve - Soglasje k imenovanju direktorja OE ZD Bled Bohinj;
Razno.

stran:
30
110-119
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 04/575-01-18.

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.

Vabljeni:
- Člani Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja: predsednik Janez Petkoš,
podpredsednik Anton Mežan in člani Davorina Pirc, Jana Špec in Miran Vovk
- arhiv - tu
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 032-7/2010
Datum: 15-apr-2011
Zapisnik
5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v petek,
15. aprila 2011, ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in
SMS-zeleni) in člani: Davorina Pirc (LDS), Jana Špec (SD) – od 13.05 ure
dalje in Miran Vovk (SDS)
Ostali prisotni: Polona Tomažič, tajnica občinskega sveta
Prisotni:

Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ki je uvodoma prisotne seznanil z
dnevnim redom, ki je bil predlagan s sklicem seje in so ga prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA)
sprejeli.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije, z dne 10.3.2011;
2. Razrešitev članice Odbora za gospodarstvo in turizem ter imenovanje novega
člana;
3. Mnenje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica;
4. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica,
5. Razno.
Točka 1:

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije, z dne 10. 3. 2011

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so prisotni, na predlog predsednika, soglasno (s
4 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, z dne 10.3.2011.
Točka 2:

Razrešitev članice Odbora za gospodarstvo in turizem ter imenovanje
novega člana

Po kratki uvodni obrazložitvi predsednika in Antona Mežana so člani komisije brez razprave
soglasno (s 5 glasovi ZA), sprejeli
SKLEPA:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu
svetu Občine Bled, da s sklepom ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa Tine
Štefančič Košir, v Odboru za gospodarstvo in turizem.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu
svetu Občine Bled, da za člana v Odboru za gospodarstvo in turizem imenuje
Uroša Ambrožiča, Zasip, Dolina 17.
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Točka 3:

Mnenje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica

Po uvodni obrazložitvi Polone Tomažič so člani komisije na predlog predsednika soglasno (s
5 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet
Občine Bled poda pozitivno mnenje k imenovanju Božene Kolman Finžgar za
direktorico Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za
mandatno dobo 5 let.
Točka 4:

Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnica
Antona Tomaža Linharta Radovljica,

Po uvodni obrazložitvi predsednika in kratki razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so na
predlog predsednika člani komisije soglasno (s 5 glasovi ZA), sprejeli
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet
Občine Bled poda soglasje k določitvi delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za leto 2010.

Točka 5:
Razno
Pri tej točki ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 13.20 uri.

Zapisala:
Polona Tomažič

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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