Občina Bled
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka:011-1/2011-16
Datum: 27.03.2012
ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 27.03. 2012 ob
17.00 v spodnji sejni (poročni) sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13.
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Janez Brence,
Franci Pavlič, Klemen Pangerc in Slavko Ažman
Odsotna: Strgar Marija
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Urška Vidmar,
Aleksander Kupljenik (Inštitut za javno finančno pravo)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

4.

5.

Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora, z dne 23.02.2012;
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011;
Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z
izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim
plinom;
Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini
Bled in Občini Gorje;
Razno.
Srečko Vernig je predlagal, da bi se na dnevni red uvrstila točka Pravilnik o sofinanciranju
programov športa, saj ima po njegovem mnenju finančne posledice. Morali bi pridobiti
izračun po strukturi, da bi videli finančne posledice na Proračun občine Bled. Zanima ga
predvsem analitika porabe sredstev, ki je predvidena v letu 2012. Predlaga, da se pred sejo
občinskega sveta naredila simulacija sredstev.
Jana Špec je povedala, da se je dnevni red odbora za proračun in občinsko premoženje
spremenil, saj se poročila zavodov več ne obravnavajo na odboru za proračun in občinsko
premoženje, pač pa jih obravnavajo samo matični odbori po vsebini.
Predlagala je, da se pred točko Razno pogledajo finančne posledice po strukturi po
posameznih porabnikih programov športa.

1.
2.
3.

4.

Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora, z dne 23.02.2012;
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011;
Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini
Bled in Občini Gorje;
Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z
izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim
plinom;

1

5.
6.

Pravilnik o sofinanciranju programov športa;
Razno.
Novi dnevni red je soglasno sprejet.
Točka 1)

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 23.02 2012

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (6
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 6. seje
Odbora za proračun in občinsko premoženje.
Točka 2)

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Srečo Vernig je postavil vprašanje, kaj je knjiženo pod izvenbilančne knjižbe. Zanima ga
predvsem odnos z WTE-jem.
Izvenbilančno se vodijo prejete menice za odpravo napak, prejete garancije za odpravo
napak v garancijski dobi, garancije za dobro izvedbo pogodbenih del,... Z WTE-jem so
urejene zadeve s potrjenimi IOP obrazci.
Matjaž Berčon je povedal, da znaša dolg Občine Bled iz naslova tekočih stroškov 1.300.000
€ in da dolg zadnje 4 mesece ne narašča več ter narašča pa število gospodinjstev, ki
plačujejo svojo obveznost. V prihodnje naj bi bili prihodki malenkost višji kot odhodki.
Matjaž Berčon je povedal, da obstajajo 3 načini pokritja dolga, in sicer:
- z najetjem kredita
- iz sredstev proračuna Občinie Bled, s tem, da se Občina odpove ostalih investijam
- plačajo končni uporabniki z povišanjem cene
Janez Brence glede pokrivanje dolga; pritisniti na WTE, dati nalogo IB Bled ki imajo boljše
podatke in nam oni pomagajo pridobiti podatke za občino; zajeziti izvire vode;
Franci Pavlič je predlagal, da bi sredstva, ki jih Občina Bled letno namenja v višini 12.000 €
za članarino Alpine Pearls nameni v prihodnjih letih za pospeševanje kmetijstva v občini.
Janez Brence je predlagal, da je potrebno preveriti učinke s članstvom v združenju Alpine
Pearls.
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 Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto
2011 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2011.
(6 prisotnih – 1 ZA, 0 PROTI):
2. Pri planu za leto 2013 naj se upošteva, da bi se znesek za članarino Alpine
Pearls preusmeril za druge programe v občini Bled.
Točka 3)

Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Bled in Občini Gorje

2

Seznanitev s finačnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje je podal Aleksander
Kupljenik.
Slavko Ažman je postavl vprašanje, kakšen je vpliv spremembe amortizacije oziroma na kaj
vse vpliva.
Alenksander Kupljenik je povedal, da je premoženje povezano z omrežnino. Večje kot je
premoženje in v primeru Občine Bled je omrežnina nova in s tem amortizacija večja, kar
pomeni večjo obveznost za občane.
Matjaž Berčon je povedal, da je predložen elaborat v fazi, kot je sedaj pripravljen, namenjen
za delitev premoženja med občinama Bled in Gorje. Obstajajo še nerešene zadeve s
koncesionarjem, trenutno pa je za Občino Bled nujno, da vzpostavi ključ delitve z Občino
Gorje.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Finančnim in
pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje.
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje se strinjajo z izhodišči,
podanimi v zaključku elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni bilanci med
občinama.
Točka 4)

Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z
izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Franci Pavlič je postavil vprašanje ali je varianta da koncesijska dajatev pade oziroma da jo
država ne prizna.
Matjaž Berčon je povedal, da jo je po dogovoru med Občino Bled in Adriaplinom, Adriaplin
dolžan priznati.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6
prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Poročilom o
izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012 na področju
oskrbe z zemeljskim plinom.
Točka 5)

Pravilnik o sofinanciranju programov športa

Jana Špec je postavila vprašanje, ali obstaja izračun, koliko sredstev bo prejel posamezni
klub.
Matjaž Berčon je povedal, da izračun še ni narejen. Edina simulacija, ki se jo da narediti, je
na podlagi podatkov za leto 2010. Predlagan nov izračun je zelo zahteven.
V zakonodaji pogreša to, da občina nima vpliva na to, kako bo oblikovala prioritete in kaj bo
financirala.
Predstavil je tudi svoj predlog delitve sredstev za sofinanciranja programov športa. V
primeru, da se predlagani Pravilnik ne bo potrdil, pomeni da velja stari Pravilnik in to pomeni,
da je:
- sporen z vidika inšpekcije
- sporen z vidika klubov
Možnost je tudi zadevo umakniti z dnevnega reda, izpeljati razpis s polovico sredstev po
starem pravilniku ter dati vsaj nekaj sredstev klubom za dejavnost za prvo polovico leta.
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Jana Špec je predlagala, da se pridobi finančni izračun po posameznih uporabnikih in dokler
se to ne pridobi, predlaga, da se točka umakne iz dnevnega reda občinskega sveta.
Člane odbora tudi zanima, kaj to pomeni po novem in po starem pravilniku.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje ugotavljajo, da predlagani Pravilnik
o sofinanciranju programov športa ne omogoča izračuna finančnih posledic oziroma
finančnega izračuna za posamezne uporabnike. Glede na to, da izračuna ni, pravilnika
ni mogoče obravnavati. Predlagajo, da se točka umakne z dnevnega reda občinskega
sveta do pridobitve finančnega izračuna za posamezne uporabnike po novem in po
starem pravilniku.

Točka 5)

Razno

Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.10 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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ZAPISNIK
7. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 27.3. 2012 ob 17. 00
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora, in člani Martin Merlak, Uroš
Ambrožič, Miran Vovk, Majda Loncnar, Nuša Vogelnik Holzner
Odsotni člani odbora: mag. Leopold Zonik
Ostali navzoči: Boris Sodja- za točko 2., Eva Štravs Podlogar za točko 3., Matjaž Završnik
– za točko 4.
Predsednica je predlagala dnevni red, člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni
red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje Odbora z dne 27. 2.2012
2. Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011;
3. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011;
4. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011;
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske bilance
Občine Bled za leto 2011;
6. Razno.
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje odbora, z dne 27.2.2012
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 6. redne seje odbora z dne 27.2.2012
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 2) Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011
Vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja je predstavil Poročilo o delovanju MIR za leto
2011.
V razpravi, ki je sledila, so člani odbora izpostavili:
- člane je zanimalo, ali je oz. bo sprejet kakšen odlok, ki bo bolj jasno določal ravnanje
lastnikov psov (povodec, pasji iztrebki, ipd.). Boris Sodja je dejal, da bo to bolj jasno
določeno v zakonu. Eva Štravs Podlogar je dodala, da je s Kinološko zvezo Slovenije
dogovorjeno, da bo v juniju vzporedno s prireditvijo Mednarodna razstava psov na
Hipodromu Lesce organiziran tudi na Bledu dan za osveščanje ljudi, kako ravnati s
psmi, predvsem na sprehodih.
-

Nuša Vogelnik Holzner je predlagala, da redarji usmerjajo turistične avtobuse z
avtobusnih postaj (Mlino), tako kot so to uspešno urejali že lani. Turistični avtobusi
namreč zasedajo postaje rednih avtobusov, namesto da bi odložili turiste in se
odpeljali na kakšno primerno parkirišče.

-

Davorina Pirc je opozorila na napake, ki so bolj redakcijske narave: na strani 99 se nad
2. tabelo pojavlja letnica 20110, v prvem odstavku na isti strani je potrebno popraviti
letnico (201). Zdi pa se ji zelo v redu, da je v poročilu pri navedbi najbolj pogostih
nalog pri izvajanju občinskega redarstva navedeno na prvem mestu dajanje informacij
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gostom na terenu. Zanimalo pa jo je tudi, ali je v OPN-ju predvideno tako, da bo v
prihodnjem obdobju zadosti parkirišč na Bledu. Boris Sodja je dejal, da bo novo
parkirišče pri šoli prišlo do izraza v poletnih mesecih, vsekakor pa bo manjkalo
parkirišče pri TVD Partizanu, če ga enkrat več ne bo. Dejstvo pa je, da so ljudje iz leta
v leto bolj navajeni, da je potrebno za parkiranje plačati parkirnino.
Člani odbora so nato soglasno s prejeli naslednji sklep:
Člani odbora za gospodarstvo in turizem so se seznanili s Poročilom o delovanju MIR za
leto 2011.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 3) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011
Poročilo o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 je predstavila direktorica Eva Štravs
Podlogar. V skladu s sklepi Odbora za gospodarstvo in turizem s prejšnje seje so bili s strani
Turizma Bled posredovani še naslednji podatki: Turistični trendi na Bledu v zadnjem
desetletju, Povprečni dnevni izdatki tujih turistov in Turistično tržna analiza držav BRIC.
V razpravi, ki je sledila, so člani odbora imeli naslednja vprašanja:
- Mirana Vovka je zanimalo, kako da je višina prihodkov in odhodkov za financiranje
RDO (Regionalne destinacijske organizacije ) Gorenjske popolnoma enaka. Eva
Štravs Podlogar je odgovorila, da se planira na nivoju regije za triletno časovno
obdobje. Projekt se mora pokriti sam (EU sredstva in občine), lahko se porabi toliko,
kot je planirano in nič več, zato je znesek prihodkov in odhodkov isti.
-

Davorina Pirc je vprašala, kako kaže z ustanovitvenim aktom zavoda. Zanimalo jo je
tudi, kako daleč je prenovitev spletne strani. Meni še, da bi si moral zavod zastaviti
višje, bolj ambiciozne cilje. Eva Štravs Podlogar je povedala, da so zadevo že predali
odvetniku, ki je predlagal, naj se predvidi vse spremembe za statut in ustanovitveni
akt, da bo vse v skladu z zakonodajo. Za prenovitev spletne strani še proučujejo
možnosti, planirano pa je, da bo letos prenovljena. Glede ciljev pa je potrebno iskati
in predvideti neko realno pot.

-

Davorino Pirc je še zanimalo, zakaj obstaja razlika med zneskom v njihovem poročilu
– Proračunski vir – turistična taksa (12.2.1.) – 310.000 € in zneskom v Zaključnem
računu – Sof. dejavnosti LTO – za sof. programov na Turizmu Bled – 313.000 €.
Člani so sprejeli sklep, da se do seje OS uskladi razlika med zneskom, navedenem
v Poročilu o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 - Proračunski vir – turistična
taksa (12.2.1.) – 310.000 € in zneskom v Zaključnem računu – Sof. dejavnosti
LTO – za sof. programov na Turizmu Bled – 313.000 €.

-

Člani so še predlagali, da se čimveč dela na tem, da se spet obudi pustna povorka (z
odraslimi maskami), kar bo privedlo več obiskovalcev na Bled v času, ko kraj ni toliko
zaseden s tujimi in domačimi gosti. K sodelovanju je potrebno povabiti vsa društva,
ki delujejo v občini Bled.

6

Člani so sprejeli sklep: Odbor za gospodarstvo in turizem daje usmeritev, da je
potrebno obuditi oz. okrepiti pustno prireditev (povorko). K sodelovanju je
potrebno povabiti vsa društva, ki delujejo v občini Bled.
-

Trije hoteli (Krim, Park, Ribno) so kategorizirani kot pohodniški hoteli. Davorina Pirc
je vprašala, ali je to primerjalna prednost Bleda, glede na to, da je na hotelu Krim na
vhodu na Bled na veliko objavljena cena 29 € – soba z zajtrkom. Eva Štravs Podlogar
je dejala, da za to obstajajo določeni standardi, ki jih morajo hoteli izpolniti, če se
odločijo za ta naziv.

-

Davorina Pirc je še pripomnila, da turistični vlakec ustavlja na neprimerni lokaciji, in
sicer pri Riklijevi podirajoči hiši. Predlaga, da se lokacija postaje za turistični vlakec
pomakne proti promenadi. Strinja se, da bi bilo dobro ograditi omenjeno hišo s panoji,
kot je bilo že predvideno v švicarskem projektu. Predlaga tudi, da naj se zunanjost
turističnega vlakca v dogovoru z lastnikom malo bolj slikovito uredi. (oglaševalci,
slike, ipd).

-

Člani so bili mnenja, da podatki SURS-a glede potrošnje turistov niso čisto primerljivi
za Bled, saj gre za podatek na nivoju države. Mogoče bi bilo smiselno naročiti svojo
anketo samo za občino Bled in potem pripraviti analizo, ki bi bila bolj merodajna.
Člani so predlagali, da bi se k sodelovanju povabilo določene izvajalce (npr. Visoko
šolo za gostinstvo in turizem Bled), da bi izvedli anketo (npr. diplomska naloga),
kolikšna je poraba turista (hrana, obisk izletov, muzejev, prireditev, ipd.) na Bledu.
Člani so sprejeli sklep: Glede na to, da so možnosti odstopanja podatkov na nivoju
Slovenije v primerjavi z Bledom velike, se pozove strokovne institucije k izvedbi
ankete o potrošnji turista na Bledu.

-

Člane je še zanimalo, ali je zadosten sklep o seznanitvi in ne o sprejemu Poročila o
poslovanju Turizma Bled. Občinsko upravo prosijo za odgovor.

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za gospodarstvo in
turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 4) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011
Poročilo o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 je predstavil direktor Matjaž
Završnik. Izpostavil je, da je prišlo do presežka prihodkov nad odhodki v višini 115.191 €.
Pojasnil je, da so investicije v kulturne objekte nekaj drugega, kot ostale investicije. Pri
kulturnih spomenikih se ne obračunava amortizacija. Zavod za kulturo je javni zavod, javna
funkcija je večja kot tržna funkcija, vendar zavod tržno deluje, zato je večji obisk ljudi na
gradu, kar pomeni večje prihodke. Direktor Završnik je poudaril, da bi ta sredstva porabili, pa
jim denarni tok ni dopuščal. Vsekakor pa iščejo načine, kako se to ne bi ponavljalo.
-

V razpravi je Davorina Pirc dejala, da bi bilo dobro, da bi bil Zavod za kulturo
udeležen pri dogovorih glede urejanja parka in vpadnic v Slovenijo, ki bi opozorile,
na biser Slovenije t.j. Bled.
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Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za gospodarstvo in
turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA
Ad 5) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011
Davorina Pirc je povedala, da je realizacija v mejah planiranega. Vse postavke na področju
gospodarstva in turizma so v glavnem realizirane, razen proračunske postavke 20070707 –
Označevanje točk zanimivosti v občini, katere sredstva s strani tujega partnerja pričakujejo v
tem letu.
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu občine, da sprejme
Zaključni račun za leto 2011 za področje gospodarstva in turizma.
Ad 6) Razno
-

Nuša Vogelnik Holzner je predlagala, naj občinska uprava pošlje dopis na župnijo
Zavod Sv. Martina, do kdaj nameravajo uporabljati motorni čoln na jezeru za odvoz
materiala. Po njenem mnenju so z deli že zaključili.

-

Martin Merlak je dejal, da je na vrtovih v Jaršah ob Ribenski cesti videti vsemogoče
in da bi bilo potrebno z odlokom določiti, kaj je lahko na vrtu postavljeno in kaj ne.

-

Nuša Vogelnik Holzner je ponovno vprašala, kako lahko občinska uprava ukrepa v
primeru, ko ima občan socialno občinsko stanovanje, v resnici pa je standard družine
boljši, kot je prikazano na dokazilih. Ponovno je izpostavila bivanje občanke na
Mlinem v občinskem stanovanju, za katero menijo, da je bolje situirana, kot pa je
razvidno iz dokumentov.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem
Davorina Pirc
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka:011-3/2011
Zapisnik
8. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 27. marca 2012, ob 19.00 uri, v
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni:
predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani:
Pavla Zupan,
Opravičeno odsotna: Karmen Kovač, Anton Omerzel
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil,
da je komisija sklepčna, saj so prisotni trije od petih članov (Karmen Kovač in Anton Omerzel
sta se opravičila), ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom.
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Komisije z dne 27.2.2012;
2. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
3. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
4. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;
5. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1209/1089 Bled-Soteska;
6. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa;
7. Razno.
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje komisije, z dne 27.2.2012
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 7. redne seje z dne 27.2.2012.
Točka 2:Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Člani komisije so po pregledu sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:

9

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Točka 3:Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki
Člani komisije so po pregledu predloga odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Točka 4:Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Člani komisije so po pregledu odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu
R1-209/1089 Bled-Soteska
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-209/1089 BledSoteska.
Točka 6:

Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo
Pravilnika o sofinanciranju programov športa.
Točka 7:

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen
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Številka: 011-4/2011-13
Datum: 29. 3. 2012

ZAPISNIK
7. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v
četrtek, 29. 3. 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc
Opravičeno odsotni: Janez Petkoš - predsednik odbora, Anton Omerzel, Peter Pogačar
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Bojana
Novak, mag. Romana Starič, Saša Repe; Franci Pavlič
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, dr. Boštjan Brezovnik (pri točkah 2 in 3)
PNZ d.o.o. Ljubljana, Tomaž Guzelj (pri točki 4)
Infrastruktura Bled d.o.o., Anton Potočnik ( pri točki 6);
WTE Projektna družba Bled, d.o.o., Branka Zver ( pri točki 8 )
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje Odbora z dne 23.2.2012
2. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
3. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki;
4. Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu;
5. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1209/1089 Bled-Soteska;
6. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;
7. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan
gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom;
8. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda za leto 2011;
9. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2011;
10. Razno
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1955
Sejo odbora je vodil podpredsednik odbora mag. Slavko Ažman, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je podpredsednik odbora prebral predlagani dnevni red in
predlagal potrditev.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora z dne 23. 2. 2012
Člani odbora na Zapisnik 6. redne seje Odbora, z dne 23. 2. 2012, niso imeli pripomb, zato
so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
Zapisnik 6. redne seje Odbora z dne 23.2.2012.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
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K točki 2: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Dr. Boštjan Brezovnik je članom odbora predstavil namen oz. pravne podlage za sprejem,
vsebinske novosti in oceno finančnih posledic novega osnutka Odloka o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.
Bistvo celovite novelacije odloka je ureditev načina opravljanja dveh novih zakonsko
predpisanih obveznih lokalnih GJS, tj. obdelave odpadkov in odlaganja le-teh, ter uskladitev
z določili novih predpisov. V razpravi so člani odbora izpostavili predvsem način določitve
glob za prekrške. Pojasnjeno je bilo, da je v pristojnosti občinskega sveta konkretna določitev
višine globe znotraj predpisanih v Zakonu o prekrških, da sodi ureditev sankcij za izvajalce
javnih služb v pogodbe z občino ter da je za sankcioniranje kršitev po predmetnem odloku
pristojen občinski inšpekcijski organ.
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 3: Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki
Obrazložitev osnutka odloka je podal dr. Boštjan Brezovnik. Posledično v prejšnji točki
predstavljeni ureditvi načina opravljanja dveh novih zakonsko predpisanih obveznih
občinskih GJS, t.j. obdelave odpadkov in odlaganja le-teh, je potrebno tudi na predpisan
način izbrati izvajalce za novi obvezni občinski javni službi, ki pa jih glede na pogoje za
izvajanje teh dejavnosti ne more opravljati JP Infrastruktura, temveč je potrebno razpisati
koncesijo. Izbira ekonomsko najugodnejšega ponudnika bo temeljila na zamejeni ceni
0,20€/kg odpadkov, ki je bila izračunana na podlagi vseh razpoložljivih podatkov o količinah
odpadkov in analizah stroškov in cen ter poslovanja. Na podlagi teh analiz je bilo določeno
tudi ekonomsko najracionalnejše obdobje koncesije, tj. 15 let. Postopek javnega razpisa oz.
javnega natečaja je predviden s t.i. konkurenčnim dialogom, v dveh fazah (v 1. fazi se
preverja usposobljenost ponudnikov, v drugi pa izbire najugodnejši ponudnik).
Matjaž Berčon je poudaril še časovni moment sprejema obeh predlaganih odlokov, ki je
pomemben predvsem zaradi finančnih obveznosti občin glede zagotavljanja sredstev za
nove storitve obdelave in odlaganja odpadkov. Skladno z dogovori z ostalimi občinami,
uporabnicami deponije Mala Mežakla (Gorje, Bohinj, Kranjska Gora, Železniki, Škofja Loka),
poskušamo voditi skupne postopke, tako postopke sprejema odlokov, ki naj bi bili v osnovi
usklajeni, kot tudi izpeljave skupnega javnega razpisa, rezultat pa je seveda odvisen od
hitrosti odzivnosti.
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 4: Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na
Bledu
Predstavnik podjetja PNZ d.o.o. Ljubljana, Tomaž Guzelj je predstavil Konceptno zasnovo
dolgoročne ureditve prometa na Bledu. Prikazani so bili vplivi prometa na Bledu po različnih
scenarijih, v fazah glede na predvidene ukrepe v prihodnje, in sicer po izgradnji JRC, po
izgradnji SRC ter opredelitev dveh možnih različic 2. faze SRC. Obe predstavljeni različici 2.
faze SRC sta v fazi predloga. Ocene okoljskih vplivov posameznih variant ne temeljijo na
izvedenih študijah, ampak so ocena pripravljavca. Pred dokončno izbiro trase 2. faze SRC
bodo izdelane še vse potrebne študije. Predstavljena sta bila dva modela trajnostne
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mobilnosti, ki sta že v izvajanju v nekaterih alpskih turističnih mestih v Švici in Avstriji in
predstavljata ključno gonilo razvoja turizma v teh mestih. Navedeno ponuja pomemben
razmislek tudi Bledu. Vezano na predvidene faze umikanja tranzitnega prometa iz
osrednjega dela Bleda temu sledi tudi umik parkirnih mest na obrobje Bleda in krepitev
prometa z električnimi in hibridnimi vozili.
Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu bo do konca meseca aprila 2012
z namenom podaje pripomb na ogled javnosti na spletni strani občine Bled.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo so se seznanili s postopki priprave
Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 5: Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu
R1-209/1089 Bled-Soteska
Bojana Novak je pojasnila postopek sprejema OPPN od zadnje obravnave na OS v fazi
javne razgrnitve odloka. K odloku o OPPN za JRC so pridobljena pozitivna mnenja, zato je
predlagan v sprejem občinskemu svetu.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 6: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Obrazložitev je podal Anton Potočnik. Članom odbora je obrazložil popravke v novem sklepu
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, zaradi napake v zapisu o
oddani količini namesto velikosti zabojnika. Popravljene napake iz že sprejetega sklepa pri
obračunu še niso imele posledic, prav tako sklep še ni bil objavljen, zato je bil predlagan
sprejem čistopisa sklepa.
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 7: Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan
gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom
Zaradi opravičene odsotnosti predstavnikov koncesionarja je kratko obrazložitev podal Franci
Pavlič, ki je predstavil poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011. Članom odbora
je predstavil tehnične podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2011, komercialne podatke o
odjemalcih in porabi zemeljskega plina ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov
zemeljskega plina.
V nadaljevanju je prisotnim predstavil plan gradnje plinovodnega omrežja v letu 2012 na
območju KS Ribno, KS Rečica in KS Zasip.
V razpravi je člane odbora zanimala predvsem cena zemeljskega plina.
Davorino Pirc je zanimalo, kakšna investicija se bo izvajala na območju Pod skalo. Pavlič je
obrazložil, da se bo na predmetnem območju gradila kanalizacija.
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s
Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012
na področju oskrbe z zemeljskim plinom.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
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K točki 8: Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih voda za leto 2011
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica koncesionarja WTE Branka Zver. Članom
odbora je na kratko obrazložila tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter
predstavila trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. Do zaključka projekta in
izpolnitve državnega nacionalnega programa s strani občine Bled je potrebno dokončati
kanalizacijsko omrežje še na območju Obrn ter delno v Zasipu (Rebr, Pod hribom, Sebenje)
in na območju Pod skalo.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Slavko Ažman je imel vprašanje v zvezi odvajanjem odpadnih in padavinskih voda iz
območja Centra Bleda do Centralne čistilne naprave Bled. Ludvik Kerčmar je predlagal, da
se občanom v Blejskih novicah predstavi delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega
sistema na območju občine Bled. Postavil je tudi vprašanje v zvezi z izdajo odločb o
komunalnem prispevku za kanalizacijo.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s
Poročilom izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za
leto 2011.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 9: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011;
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Bojana Novak in Franci Pavlič, ki sta članom odbora
predstavila porabljena proračunska sredstva na posameznih proračunskih postavkah za leto
2011 in sicer na področju prostora, gospodarske infrastrukture in varstva okolja.
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 Zaključni račun proračuna Občine Bled za
leto 2011 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2011.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
K točki 9: Razno
Slavko Ažman je izpostavil vprašanje postopka sprejema OPN. Pojasnilo sta podali Saša
Repe in Bojana Novak.
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je podpredsednik sejo ob
19.55 uri zaključil.
Zapisali: mag. Romana Starič
mag. Bojana Novak
Saša Repe
Franci Pavlič
Podpredsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
mag. Slavko Ažman
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30.3.2012
ZAPISNIK
7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 29. marca 2012 ob 17. uri
Navzoči člani Odbora za družbene dejavnosti:Vinko Poklukar – podpredsednik odbora,
Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber (delno)
Odsotni člani odbora: Rado Mužan - predsednik odbora (opr.)
Ostali navzoči: Igor Justin – k točki Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa,
Lea Ferjan – k točki Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto
2011, Neja Gašperšič - Odd. za javne finance in splošne zadeve
Podpredsednik Vinko Poklukar je najprej pozdravil vse prisotne in nato predlagal spremenjen
dnevni red zaradi drugih obveznosti Igorja Justina, in sicer, da se 2. in 3. točka dnevnega reda
zamenjata. Člani odbora so soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev Zapisnika 6. seje Odbora z dne 23.2.2012
Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa
Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske
bilance Občine Bled za leto 2011
5. Razno
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 6. seje Odbora z dne 23.2.2012
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, sprejeli so naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 23.2.2012.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa
Vinko Poklukar je najprej prebral sklepe Komisije za šport s seje dne 16.3.2012:
1. Člani Komisije za šport potrjujejo sprejem pravilnika o pogojih, merilih, normativih in
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, s popravki glede na
pripombe komisije za šport, ki jih ustrezno vnese pripravljalec do ponedeljka dne
19.3.2012.
2. Člani Komisije za šport so soglasno predlagali g. Igorja Justina za zunanjega
strokovnega sodelavca Občine Bled, za šport.
Nato je Igor Justin predstavil spremembe v pravilniku, ki jih je pripravil, in sicer: glavne
spremembe so v tem, kdo se lahko prijavi. Potrebno je dati varovalko, da ne bo nekdo izven
občine Bled prejel sredstev na računa domačih športnih klubov oz. društev. Tudi kar se tiče
obdobja delovanja, naj bo določeno »najmanj 1 leto, razen v določenih izjemah…«.
Sprememba je tudi v tem, da se pri razdelitvi sredstev upošteva športne panoge in ne športnih
klubov. Na Komisiji za šport menijo, da imajo prednost tisti športni klubi, ki imajo piramido
(vse starostne skupine, od otrok do članov)
Člani odbora ugotavljajo, da je predlog pravilnika od Komisije za šport drugačen, kot je
predlog pravilnika v gradivu. Člani odbora so bili enotnega mnenja, da naj se Komisija za
šport ponovno sestane in pravilnik uskladi, potem pa naj ga uvrsti na naslednjo sejo
Občinskega sveta.
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Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Pravilnika o sofinanciranju
programov športa.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 PROTI
2. Člani Odbora za družbene dejavnosti so predlagali, da Komisija za šport še
enkrat pregleda in uskladi Pravilnik o sofinanciranju programov športa ter ga da
na obravnavo na naslednjo sejo Odbora za družbene dejavnosti in Občinskega
sveta.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
3. Člani Odbora za družbene dejavnosti naj prejemajo zapisnike Komisije za šport
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 3) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011
Lea Ferjan z Zavoda za kulturo je predstavila Poročilo o poslovanju Zavoda za kulturo Bled
za leto 2011.
V razpravi je Vinko Poklukar vprašal, koliko prihodkov od gradu ostane na Bledu. Lea Ferjan
je odgovorila, da je bila podpisana tripartitna pogodba med Zavodom za kulturo,
Ministrstvom za kulturo in Občino Bled, v kateri so določeni tudi deleži razdelitve. 15 % gre
narodnemu muzeju, ostala sredstva so namenjena za grad in Festivalno dvorano.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti so se seznanili s Poročilom o poslovanju Zavoda za
kulturo Bled za leto 2011
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA
Ad 4) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011
Člani odbora so obravnavali Zaključni račun s področja družbenih dejavnosti. Neja Gašperšič
je povedala, da je bila realizacija na proračunskih postavkah na področju družbenih dejavnosti
pretežno od 95 do 100 %.
V kratki razpravi je Pavlo Zupan zanimalo, kaj se je financiralo iz proračunske postavke
20150502 – Investicije v Športni park. Predlagala je, da je nujno potrebno narediti zbiralnik
vode za zalivanje trave na športnem parku. Na ta način bi privarčevali vodo in denar .

Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu občine Bled, da
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjsko bilanco
Občine Bled za leto 2011.
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Ad 6) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja Odbora za družbene dejavnosti je bila zaključena ob 18.15.

Zapisala:
Neja Gašperšič

Podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Vinko Poklukar
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