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Odbor za proračun in občinsko premoženje 
Številka: 011-1/2011-4 
Datum: 10.03.2011 
 

Z A P I S N I K 

2. seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 10.03.2011 ob 17.00 
uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec,  podpredsednik Franc Pretnar in člani: Srečko 

Vernig, Slavko Ažman, Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc  
Odsotna: Marija Strgar  
Ostali prisotni: v.d. direktor OU Matjaž Berčon, podžupan občine Bled Anton Mežan 

 
Za sejo je bil predlagan  naslednji dnevni red: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje, z dne 9.2.2011;  
2.  Dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Bled za leto 2011; 
3.  Razno. 
 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje odbora, z dne 9.2.2011 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik in 
dodatna sklepa (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 1. seje 
odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
Točka 2)       Dopolnjen predlog Odloka o  proračunu občine Bled za leto 2911 
Slavko Ažman je postavil vsebinsko vprašanje glede vložitve amandmajev na dopolnjen 
predlog proračuna za leto 2011. 
Matjaž Berčon je pojasnil, da se za pravočasno vložen amandma šteje, če je oddan do 
sobote na pošti ali po elektronski pošti do vključno 0:00. 
 
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 sprejme Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2011. 

2. Odbor za proračun in občinsko premoženje  predlaga, naj se realno pregleda NRP-
je ter postavi prioritete v skladu s finančnimi možnostmi in prioritetami v ORP-ju 
Občine Bled. Projetki naj se opredelijo finančno ovrednoteni po letih in kot take 
predstavi kot informacija na seji Odbora za finance in občinsko premoženje. 

 
Točka 7)        Razno 

Ni bilo razprave. 
 

Seja je bila   zaključena ob 17.35 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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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-3/2011-6 
Datum: 10-mar-2011 
  

ZAPISNIK  
 

2. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek 10. marca  2011, ob 16.00 uri,v 
sejni sobi Občine Bled (pritličje-poročna dvorana).  

 
Prisotni: Miran Vovk, Pavla Zupan, Ludvik Kerčmar in Anton Omerzel 
Odsotna: Karmen Kovač 
Ostali prisotni:  Matjaž Berčon, zapisnikar Breda Petelinc 
 
Sejo je vodil predsednik komisije Miran Vovk, ki je uvodoma ugotovil sklepčnost komisije. 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1.  a. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje komisije, z dne 9.2.2011, 

b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanje 1. redne seje komisije, z dne 15.2.2011;  
2.  Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011; 
3.  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; 
4.  Razno. 

 
Glede na prejeto gradivo, dne 8.3.2011, je predsednik predlagal razširitev dnevnega reda z 
novo, 4. točko: Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega 
visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«. 
Sedanja 4. točka: Razno, postane 5. točka dnevnega reda. 
 
Predsednik je dal na glasovanje nov predlog DNEVNEGA REDA: 
1.  a. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje komisije, z dne 9.2.2011, 

b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanje 1. redne seje komisije, z dne 
15.2.2011;  

2.  Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011; 
3.  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; 
4.  Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega 

visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«. 
5.  Razno. 

Dnevni red je bil sprejet SOGLASNO ( 4 ZA). 
 
Ad. 1a 

Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji  
s k l e p: 
Člani Statutarno pravne komisije so potrdijo zapisnik 1. redne seje komisije z dne 9. 2. 
2011.  

Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA) 
 
Ad. 1b 

Na podlagi kratke razprave  je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji 
s k l e p: 
Člani Statutarno pravne komisije potrdijo zapisnik nadaljevanja 1. seje komisije, z dne 
15. 2. 2011.  

Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA) 
Ad. 2 
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Predsednik komisije je navzoče seznanil, da je bilo v uradnem listu RS, št. 11/2011 
objavljeno uradno prečiščeno besedilo zakona o javnih financah, ki je naveden v preambuli 
dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Bled za leto 2011. 
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji 
s k l e p:  
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 na 
seji Občinskega sveta, s pripombo naj se preambula dopolnjenega predloga odloka 
spremeni z navedbo relevantne navedbe uradnega lista, v katerem je bil objavljen 
čistopis Zakona o javnih financah (črta se »79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP« in se nadomesti z »11/2011«).  

Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA)  
 
Ad. 3 

Predsednik komisije je navzoče seznanil, da je ta točka ponovno na dnevnem redu, in da je 
predlagani pravilnik obravnaval svet vrtca na svoji seji in ga sedaj predlaga občinskemu 
svetu v sprejem. 
Na podlagi kratke razprave je Statutarno pravna komisija sprejela naslednji 
s k l e p: 
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na seji Občinskega sveta. 

Glasovanje: SOGLASNO (4 ZA)   
 
Ad. 4 

Predsednik komisije je povzel določbo 73. člena Poslovnika Občinskega sveta, ki določa 
pogoje za skrajšani postopek za prejem odlokov. Glede na to, da je dne 4. 3. 2011 odstopil 
v.d. dekana in da zavod potrebuje drugega v.d. dekana, saj organi zavoda še niso 
konstituirani, so člani Statutarno pravne komisije sprejeli naslednji 
s k l e p: 
Člani Statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled« na 
Občinskem svetu in predlagajo, da ga Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku. 
Glasovanje: SOGLASNO ( 4 ZA)  
 
 
Ad. 5 Razno 
Navzoče je pozdravil v.d. direktorja občinske uprave in povzel delo statutarno pravne 
komisije ter članom komisije zaželel uspešno delo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.35 uri. 
 
 
Zapisala: Breda Petelinc                                                                       
                                                                                                        Predsednik komisije 
                                                                                                              Miran Vovk 

  


