Datum: 25.9.2013
Zapisnik
15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 25.
Septembra 2013, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Jana Špec, Davorina Pirc
in Miran Vovk
Ostali prisotni: Andrej Eržen, tajnik komisije
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na
prisotnost vseh članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s
sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje
3. Kadrovske zadeve:
 Imenovanje člana SPVCP
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
4. Razno

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 15. seje
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/15:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red
15. seje.
Točka 2:

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje komisije, z dne 13.5.2013

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/15:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 14. redne seje z
dne 13.5.2013.
Točka 3:
Kadrovske zadeve:
•
Imenovanje člana SPVCP
•
Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Predsednik komisijo seznani, da je je na komisijo glede člana Sveta OŠ prof. dr Josipa Plemlja
prišla iz občinskega odbora SDS predlog, da KMVVI občinskemu svetu predlaga v imenovanje
Andreja Bolčina.
Glede člana SPV pa sta prišli dva predloga in sicer:
S strani svetnikov Jane Špec in Ludvika Kerčmarja za Franca Pavliča, ter s strani OO SDS za
Alena Kafola.
Ga. Špec pove, da je bil Franc Pavlič dolgoletni vodja avto šole na Bledu in tudi aktivni član v
organih AMZS, tako da ima za predlagano funkcijo ustrezne reference in dolgoletne izkušnje.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasni sprejeli
Sklep 3/15:
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja sprejme Sklep:
KMVVI soglaša k imenovanju kandidataFranca Pavliča , za predstavnika v Skupni svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje, za mandatno obdobje štirih
let.
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika v Skupni svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje, za mandatno obdobje štirih let imenuje
kandidata Franca Pavliča.
KMVVI se sezani z odstopno izjavo g. Alena Kafola in občinskemu svetu predlaga njegovo
razrešitev.
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da v Svet OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, za čas do
izteka mandata sedanjem svetu, imenuje Andreja Bolčina.

Točka 4:

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš

Datum: 25-sept-2013
ZAPISNIK
16. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 25. septembra 2013, ob 17.00 uri, v sejni
sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen
Kovač in Anton Omrzel.
Ostali prisotni: Andrej Eren, svetovalec v Kabinetu župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da
je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1.
Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2.
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3.
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
4.
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
5.
Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
6.
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
7.
Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
8.
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
9.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
10.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne služhe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Bled
11.
Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja
12.
Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
13.
Razno
Točka 1

Sprejem dnevnega reda 16. redne seje

Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/16
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red.
Točka 2

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje komisije, z dne 4.7.2013

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/16
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 15. redne seje z dne 4.7.2013.

Točka 3

Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna

Člani komisije so po pregledu Poročila na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 3/16
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
Polletnega poročila o izvrševanju proračuna.
Točka 4

Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 4/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem.
Točka 5

Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 5/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Sklepa o
določitvi javne infrastrukture na področju kulture.
Točka 6
Bodeščah

Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v

Člani komisije so po pregledu Namere na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 6/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
investicijske namere za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah.
Točka 7
Vrtca Bled

Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo

Člani komisije so po pregledu Namere na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 7/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
investicijske namere za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled.
Točka 8

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 8/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo predloga
Odloka o proračnu Občine Bled za leto 2014.

Točka 9
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 9/16
Statutarno pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Bled.
Točka 10
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Bled
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 10/16
Statutarno pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled.
Točka 11
Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja
Člani komisije so po pregledu Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 11/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehničho izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega
omrežja.
Točka 12

Sprejem osnutka Odloka o Javnem redu in miru

ČLani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 12/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo osnutka
Odloka o javnem redu in miru.
Točka 13
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila
zaključena ob 17.20 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
Miran Vovk

ZAPISNIK
16. redna seja Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki je bila v torek, 24. 09. 2013, ob 18.00

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Nuša Vogelnik Holzner, Majda Loncnar, Martin Merlak,
Miran Vovk , Uroš Ambrožič
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor OU Bled, Toni Mežan, podžupan, Petra Perko - urad
župana,
Odsotni: Leopold Zonik

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
Razno

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Davorina Pirc je predlagala, da odbor zamenja vrstni red obravnave posameznih točk – peta
točka se obravnava pred četrto točko dnevnega reda.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem je glasoval o sprejemu dnevnega reda in izglasoval
spremembo vrstnega reda.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 15. redne seje odbora z dne 07.05.
2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA

Točki 3 in 5 dnevnega reda smo obravnavali na skupni seji z Odborom za proračun in občinsko
premoženje.
Ad 3) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Razprava:
Jana Špec: postavila je vprašanje ali je bil likvidnostni kredit že odplačan. Odgovor Matjaž
Berčon: odplačilo 250.000 € je bilo 13.9.2013.
Davorina Pirc:
- koristno je, da je dodan stolpec, iz katerega je razvidna realizacija na dan 17.9.2013,
- v tabelah naj bo »indeks« v bodoče prikazan v celih številih, brez decimalnih mest
- želela je informacijo o poteku projekta » Renatus«: Odgovor Matjaž Berčon: Izvajalec del
ZIR d.o.o. je z deli pričel v septembru 2013, v letu 2013 naj bi bilo izvedenih del 1/3
celotnega projekta.
Ažman Slavko: zanimalo ga je likvidnostno stanje proračuna oz. koliko znašajo zapadle
obveznosti. Odgovor Matjaž Berčon: zapadle obveznosti znašajo okoli 2.000.000 € ( 1.400.000
WTE, 200.000 Infrastruktura Bled, 100.000 obveznosti do športnih društev iz JR 2013,
Gorenjska gradbena družba 180.000, GG Bled 100.000 € in druge manjše obveznosti do
dobaviteljev). Do konca leta naj bi bilo v proračun nakazano še približno 200.000 € iz naslova
sofinanciranja investicij.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna od 1.1.2013 do
30.6.2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA

Ad 5) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Osnovna podlaga za pripravo »osnutka« je bil
veljavni plan za leto 2013. Skupni prihodki so planirani v višini 12.184.348 €. Glede na to, da
odločitev glede višine dohodnine še ni znana je za leto 2014 planiran prihodek iz tega naslova za
3% nižji kot za leto 2013. Ravno tako še ni znano kako bo z davkom na nepremičnine, zato je v
planu za leto 2014 še vedno planiran prihodek iz naslova NUSZ povečan za rast cen življenjskih
potrebščin 2,5%. Na odhodkovni strani, ki znaša 13.958.548 € so planirani tekoči odhodki in
transferi ter investicije, ki predstavljajo neizogibne odhodke.
V predlogu plana je predlagana obnova Vrtca Bled. Investicija znaša približno 2.400.000 €. S
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predvideno sofinanciranje v višini 417.000 €.
Preostala sredstva za pokritje investicije pa so v predlogu predvidena z zadolžitvijo v višini
1.900.000 €, z rokom odplačila 10 let s pričetkom odplačevanja 1.1.2015 dalje, ko poteče
odplačilo finančnega najema (knjižnica Bled) in kredita preko Hypo banke (za vodovod in
kanalizacijo, ŠD Bled in telovadnico Gorje).

Do obravnave Dopolnjenega predloga proračuna za 2014, ki se predvideva na seji OS 10.12.2013
bodo mogoče že bolj znana dejstva glede dohodnine, davka na nepremičnine,… in takrat bo bolj
jasno če »proračun zmore izvesti investicijo obnove Vrtca«.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
potrjujejo predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša na
Odbor za gospodarstvo in turizem.

Ad 4) Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Petra Perko je navzoče seznanila z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v
Bodeščah. Ministrstvo za kulturo je namreč objavilo Javni razpis za razvojne operacije v javno
kulturno infrastrukturo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in opisala pogoje
pridobitve sredstev.
Sodarjeva domačija bo predstavljena kot interpretacijski center in ne klasični muzej, zato bo
poskrbljeno, da se bo tako muzejska zbirka kot dejavnost centra osredotočala na pripovedovanje
zgodb na zelo različne načine, ki bodo učinkovito širili znanje o dediščini blejskega podeželja.
Dobršen del dejavnosti interpretacijskega centra bo zgoščen v interpretiranje dosedanjih
zgodovinskih raziskav blejskega kota, zbiranje, posredovanje in popularizacijo znanja in veščin,
ki so jih obvladovali ljudje sredi 18. stoletja tako na Sodarjevi domačiji kot drugod v okolici
Bleda. Dogodki bodo po eni strani usmerjeni v pripravo gradiv za interpretacijo, ki bodo na voljo
na domačiji – na primer stiskanje mošta, žganjekuha, striženje ovc, prikaz procesa predelave
volne in lanu do šivanje in rabe oblačil, po drugi pa tudi v ponudbo tečajev in interaktivnih
delavnic za učenje in zabavo.

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da
sprejme Sklep o seznanitvi z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v
Bodeščah.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 6) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
Davorino Pirc je zanimalo, v kakšnem smislu se sedanji odlok razlikuje od prejšnjega. Uroš
Ambrožič pa je omenil, da je ravno sedaj, ko naj bi uveljavili nov odlok, ki prepoveduje jadrnice
na Blejskem jezeru, le-teh še več.
Matjaž Berčon je omenil, da je potrebno odlok gledati bolj generalno, saj bi strogo sledenje
zakonu povzročilo še več problemov. V občinskem odloku je treba pač zajeziti tiste pojave, ki
povzročajo javni nered in nemir.

Predvsem je pomemben odlok v tistem delu, ki se nanaša na odpiralni čas lokalov, saj pomeni
preklic podaljšanega delovnega časa lokalov – v centru Bleda in v vaških jedrih so možni daljši
obratovalni časi gostinskih lokalov, drugje pa ne.
Prav tako so omejeni javni shodi in prireditve. Ognjemeti so dovoljeni le na osrednjem
prireditvenem prostoru, ki dobijo enkratno dovoljenje za preseganje odloka o hrupu.
Toni Mežan je omenil, da so spontani ulični nastopi dovoljeni le na za to označenih mestih, ki so
določeni s soglasjem Občine Bled. Pri tem je gospa Vogelnik Holzner dodala, da bi določili, da je
dovoljeno nastopati le določen čas.
Martin Merlak je vprašal, kje ribiči lahko lovijo in če jim lahko omejimo lovljenje. Matjaž Berčon
je odgovoril, da je ribolov dovoljen od Hotela Toplic do Mlina in pod Vilo Bled. Glede omejitve pa
je dodal, da noben zakon ne govori, da lokalna skupnost določi, kje se lahko lovi – lovi se namreč
lahko povsod, kjer ni eksplicitno prepovedano.
Ker so imeli člani odbora na osnutek številne pripombe, odbor o sprejemu osnutka Odloka o
javnem redu in miru ni sklepal.
Ad 7) Razno
Toni Mežan je razložil, da je Občina Bled dala narediti osnutek novoletne okrasitve mesta, kjer je
dobila smernice za bodoče okrasitve. Drevesa naj bi bil okrašena z mehko belo barvo, čim
manjše žarnice, ki naj bi jih bilo čim več. Fasade naj bi bile okrašene z ravnimi linijami in naj bi
nosile enoten okrasek – rajska ptica.
Davorino Pirc je zanimalo, kje turisti lahko pustijo svoje otroke v dnevnem varstvu. Gospod
Berčon je obljubil, da se bo občina pozanimala v Vrtcu Bled.
Miran Vovk je opozoril, da so zastave pod Hotelom Park v neredu, in sicer je slovenska napol
strgana, blejska pa zapletena v drog. Hkrati je vprašal, kaj se lahko stori s počeno cevjo pod
Hotelom Park in pod Viktorijo.
Nušo Vogelnik Holzner je zanimalo, kaj se dogaja z gospo Urško Arh in ali je že poravnala svoje
dolgove. Matjaž Berčon je obljubil, da bo to preverjeno pri ga. Neji Gašperšič.

Seja je bila zaključena ob 20.30 .

Zapisnik pisala: mag. Petra Perko

Predsedujoča seji Odbora za gospodarstvo in turizem

Davorina Pirc

Odgovor na vprašanje Nuše Vogelnik Holzner:
Urška Arh svoje dolgove poravnava v ravno takšnem znesku, da ni potrebno opravljati izvršbe,
obenem pa je še vedno upravičena do socialne pomoči.

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka:
Datum:

011-1/201124.9.2013

ZAPISNIK
16. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 24.9.2013 s
pričetkom ob 18.00 v poročni dvorani, kjer je potekala skupna predstavitve točke 3. Seznanitev
s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in točke 4. Sprejem Predloga Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2014, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem in nadaljevanje v sejni
sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko
Ažman
Odsotna: Strgar Marija, Srečko Vernig.
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
4. Sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014.
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
6. Razno
Točka 1)
Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Dnevni red 16. Redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotnih: 4 ZA, 0 PROTI)
Točka 2)
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Zapisnik 15. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotnih: 4 ZA, 0 PROTI):
Točka 3)
Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Razprava:
Jana Špec: postavila je vprašanje ali je bil likvidnostni kredit že odplačan. Odgovor Matjaž
Berčon: odplačilo 250.000 € je bilo 13.9.2013.
Davorina Pirc:
- koristno je, da je dodan stolpec iz katerega je razvidna realizacija na dan 17.9.2013,
- v tabelah naj bo »indeks« v bodoče prikazan v celih številih, brez decimalnih mest
- želela je informacijo o poteku projekta » Renatus«: Odgovor Matjaž Berčon: Izvajalec del
ZIR d.o.o. je z deli pričel v septembru 2013, v letu 2013 naj bi bilo izvedenih del 1/3
celotnega projekta.
Ažman Slavko: zanimalo ga je likvidnostno stanje proračuna oz. koliko znašajo zapadle
obveznosti. Odgovor Matjaž Berčon: zapadle obveznosti znašajo okoli 2.000.000 € ( 1.400.000
WTE, 200.000 Infrastruktura Bled, 100.000 obveznosti do športnih društev iz JR 2013,
Gorenjska gradbena družba 180.000, GG Bled 100.000 € in druge manjše obveznosti do
dobaviteljev). Do konca leta naj bi bilo v proračun nakazano še približno 200.000 € iz naslova
sofinanciranja investicij.

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so sprejeli sklep (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Polletnim poročilom
o izvrševanju Proračuna občine Bled od 1.1.2013 do 30.6.2013.
Točka 4)
Sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Osnovna podlaga za pripravo »osnutka« je bil
veljavni plan za leto 2013. Skupni prihodki so planirani v višini 12.184.348 €. Glede na to, da
odločitev glede višine dohodnine še ni znana je za leto 2014 planiran prihodek iz tega naslova za
3% nižji kot za leto 2013. Ravno tako še ni znano kako bo z davkom na nepremičnine, zato je v
planu za leto 2014 še vedno planiran prihodek iz naslova NUSZ povečan za rast cen življenjskih
potrebščin 2,5%. Na odhodkovni strani, ki znaša 13.958.548 € so planirani tekoči odhodki in
transferi ter investicije, ki predstavljajo neizogibne odhodke.
V predlogu plana je predlagana obnova Vrtca Bled. Investicija znaša približno 2.400.000 €. S
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predvideno sofinanciranje v višini 417.000 €.
Preostala sredstva za pokritje investicije pa so v predlogu predvidena z zadolžitvijo v višini
1.900.000 €, z rokom odplačila 10 let s pričetkom odplačevanja 1.1.2015 dalje, ko poteče
odplačilo finančnega najema ( knjižnica Bled ) in kredita preko Hypo banke (za vodovod in
kanalizacijo, ŠD Bled in telovadnico Gorje).
Do obravnave Dopolnjenega predloga proračuna za 2014, ki se predvideva na seji OS 10.12.2013
bodo mogoče že bolj znana dejstva glede dohodnine, davka na nepremičnine,… in takrat bo bolj
jasno če »proračun zmore izvesti investicijo obnove Vrtca«.
Razprava:
Jana Špec: Urejena je okolica Bleda ( Zasip, Seliška c,… ), kar je zelo pohvalno in kaže podobo
urejenosti turističnega kraja. Problem ostaja urejenost Blejske promenade, ki pa je najbolj
obiskana lokacija destinacije…. Matjaž Berčon je odgovoril, da so stroški ureditve previsoki.
Franc Pavlič: Poudaril je, da s trenutno kadrovsko zasedbo na MIR-u, ni mogoče kvalitetno
skrbeti za red na Bledu in je na tem področju nujno potrebno najti rešitev.
Odgovor Matjaža Berčona je bil, da bodo pripombo proučili do priprave Dopolnjenega predloga.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 in soglaša, da se o
predlogu opravi javna razprava.
Točka 5)
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
a) Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o.
Ribno v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis
ustrezne pogodbe.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
b) Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v izmeri
43 m2 po ceni 30,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se dopolni v skladu s
predhodnim sklepom.
4. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo
komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, plinovodno omrežje, vodovodno
omrežje, NN elektrokablovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska infrastruktura) na
parc. št. 463/136 k. o. Rečica – kategorizirana javna pot JP 512462 Razgledna cesta II.
d) Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine Bled s seznama:
k.o.
Podhom
Podhom
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip

parc. št.
91/11, 87/1, 91/6
137/3, 73/7, 73/2
315/2, 347/2, 309/4, 292/4
143/14
9/19, 187/1, 187/8, 187/9, 187/7
9/5, 109, 8/7
7/1, 18/22

kategorija ceste
JP 512851 Pod hribom
nekategorizirana JP
LC 150061 Breg – Piškovca – Bled
JP 512783 Polje III
nekategorizirana JP
LC 013571 Ledina
JP 512791, 792 Ledina I, II

Zasip
Zasip
Zasip
Selo
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno

Ribno
Ribno

152/13, 151/5
174/9
159/11, 155/9
1127/6, 964/10
454/3
454/4, 270/1, 352/11, 286/5
507/1, 506/6, 510/3, 511/2, 513/1, 515/35
515/27, 515/31, 515/26, 515/25, 515/28
514/6
507/4, 509/1
20/1
342/2, 269/1
303/1
315
344/4
350/3, 352/31, 352/32
413/1
413/2, 388/1, 435/16
449/1, 443/7, 448/7
898
369/3
17/11
150/7
150/10
170/3, 166/6, 164/4, 207/125
531, 533/9, 1398
1397, 994/9, 994/7
1087/4
973/3, 435/2, 435/3, 13/9, 947/2, 958/3,
966/2, 973/4, 957/2, 957/3, 958/2
918/31, 994/3
1080/2, 1080/4, 1083/2, 1082/3, 1084/2,
1170/6
1391/1
207/113

Rečica

511/1, 511/2

Rečica

382/6, 382/9, 385/5, 382/10, 438/4, 437/5,
436/3, 436/2, 404/3, 404/2, 400/1, 398/3,
398/1, 391/9, 391/8, 390/2, 385/12,
385/11, 385/2, 383/4, 383/2, 382/13
292/21, 421/3

Ribno
Ribno

Rečica

JP 512772 V Dobje II
JP 512831 Dolina I
JP 512841, 842 Sebenje I, II
LC 012091 Kupljenik
JP 512161 Hrastova ul.
nekategorizirana JP
JP 512201, 202 Jermanka I, II
JP 512421 Prečna ulica
LK 150061 Breg-Piškovca-Bled
Sebenjska cesta II, III
LC 013521 Cesta svobode
JP 512092, 093 Črtomirova ul. I, II
JP 512601 Za Pecovco do šole
JP 512303 Mladinska c. III
pločnik RC 1094
JP 512431, 432 Prešernova c. I, II
LK 013531 Grajska c. – čez Bledec
LK 013541 Grajska c. – Bl. grad
JP 512081, 082 C. v Vintgar I, II
LK 013042 Črtomirova ul.
JP 512391 Pod skalo
JP 513541 C. svobode - povezava
LK 013582 Savska c.
JP 512731 Za Pižem
LK 013583 Gorenjska ulica
JP 513072, 076 Koritno II, VI
nekategorizirana JP
Bodešče IV
LC 012021 Bled-Ribno-BodeščeLancovo
LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče
Bodešče I
LC 012011 Koritno-Ribno
JP 512751 Triglavska ul., LK 013581
Izletniška ul.
LK
012101
Gmajna-PodhomFortuna
LK 013021 Župančičeva c.

JP 512593 Za gradom III, VII

Rečica

Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Želeče

431/5, 431/6, 431/10, 431/9, 431/11,
431/12, 431/8, 431/13, 431/18, 431/19,
433/2, 433/3
432/6, 435/4, 434/2
463/176, 463/49, 463/6, 463/182, 463/183,
463/223
314/8, 338/1, 314/8
34/9, 34/6
294/4, 313/1, 316/1
23/1, 24/1, 10/5, 26/10,
439
263/3
54/3
657/9

Želeče
Želeče

27/3
37/1, 37/2, 37/3

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

39/1, 44/3, 56/4, 56/10
89/3, 90/2, 92/1, 92/5
72/3
85/6

Želeče

106/8, 106/22, 106/23, 106/24, 106/21,
106/25, 1217/1, 1217/2
121/6
124/1, 136/13
141/1, 145/1
226/1, 226/3
235/25
240/1, 246/4, 296/25
249/1, 250/1, 252/1, 252/3
252/5, 252/12, 252/17, 253/1, 254, 296/44,
122/10, 136/24, 296/119, 252/18, 252/19,
252/20
290/136, 290/127, 290/73, 290/68, 290/81,
1165/8,
1165/7,
1165/11,
1165/12,
1165/13
305/8, 322/5, 305/11, 321/12, 309/27,
311/10, 305/10, 309/26, 309/25
309/12, 325/2
321/3, 321/14
379/9
422/3, 705/2, 719/3

Rečica
Rečica

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

Želeče

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

JP 513511, 512, 513 Regatni center,
RC rondo, Kidričeva c. – Veslaška
prom.
JP 513521 Rondo Zaka
JP 512461 Razgledna I
nekategorizirana JP
Triglavska c. IV
JP 512571 Valvazorjeva ulica
JP 512171, 172, 174 Jamova I, II, IV
JP 512642 Župančičeva ul. II
JP 512232 Kolodvorska c. II
LK 013551 Koroška c.
JP 512191 Jelovška I, JP 512531
Selska c.
JP 512284 Levstikova IV
LC 012021 Bled-Ribno-BodeščeLancovo
pločnik RC 1088
avtobusna postaja Union
LK 012041 Cankarjeva c.
LZ 013031 Trubarjeva – Mladinska
c.
LZ 013081 Seliška cesta
JP 512612 Za potokom II
JP 512111 Gozdarska ul. I
JP 512212 Kajuhova c. II
JP 512121 Gradnikova cesta
JP 512272 Kumerdejeva II
JP 512102 Finžgarjeva c. II
JP 512481, 483 Rožna ul. I, III
LZ 013011 Gregorčičeva – Kajuhova
c.
LK 013511 Pot na Lisice

LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče
JP 512181 Jarška cesta
JP 512352 Naselje J. Bernarda II
JP 512021 Alpska c. I
nekategorizirana JP

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

708/1
708/10
709/3
719/1, 718/1, 809/9
774/5, 774/9
931/2
136/25
1214/1
1214/2
1216

JP 512193 Jelovška c. III
JP 512541 Taleška ulica
JP 512071 Cesta v Megre
JP 512401, 402 Pod Stražo I, II
JP 512631 Želeška cesta
JP 512441 Prežihova I
JP 512111 Gozdarska I
LK 013042 Črtomirova ulica
JP 512152 Grič II
JP 512431 Prešernova I

Točka 4) Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.

Številka: 011-6/2010-7
Datum: 27. 9. 2013
ZAPISNIK

16. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek,
26. 9. 2013, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
predsednik odbora Janez Petkoš, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina
Pirc, Anton Omerzel
Opravičeno odsoten: Peter Pogačar
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Barbara Jančič, mag. Romana
Starič, Bojan Homec - WTE
Začetek seje: ob 17.00, zaključek seje: ob 18.30

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Bled
Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja
Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu PUP
Razno

V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon podal obrazložitev za 3. in 4.
točko.
Ad 4) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Anton Omerzel je podal
pripombo, da je že nekaj let na postavki za tekoče vzdrževanje zelenih površin kljub zmanjšanju

za 70.000€ porabljenih preveč sredstev, na zunaj pa ni videti rezultatov. Matjaž Berčon je
povedal, da je v tem znesku zajeto tudi delovanje zimske službe.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občinski svet se seznanijo
s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Predlog proračuna Občine Bled za leto 2014 je predstavil direktor občinske uprave Matjaž
Berčon. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi proračuna in večje investicijske projekte za
leto 2014 (sprejem OPPN za vzhodno obalo jezera – promenada, zadolževanje za energetsko
sanacijo osnovne šole,…). Na odhodkovni strani se bodo znižali predvsem stroški Infrastrukture
za obratovanje Straže (natančen pregled poslovanja), kar se predvideva v prihodnje tudi pri
stroških za obratovanje Ledene dvorane, glede na pripombo Antona Omerzela, ki je že večkrat v
preteklosti predlagal sofinanciranje ostalih občin (uporaba dvorane klubov iz okoliških občin).
Janez Petkoš je podal pripombo, da bi se lahko več denarja namenilo za parkovne zasaditve, kar
vpliva na lepši izgled občine.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je proračun pripravljen dobro in korektno. Predvsem pozdravlja
vsa vlaganja v obnovo infrastrukture, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj turizma v občini.
Pozdravlja tudi investicijo energetske sanacije šole.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 s
pripombami iz razprave in soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora
in predlagal potrditev dnevnega reda.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 15. redne seje Odbora
Člani odbora na Zapisnik 15. redne seje Odbora z dne 4. 7. 2013 niso imeli pripomb, zato so
sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
Zapisnik 15. redne seje Odbora z dne 4. 7. 2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
a)

Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno

Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno v
skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

b) Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz javnega dobra
in prenos v last Občine Bled, ter prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v izmeri 43
m2 po ceni 30,00 €/m2.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bo s sprejetjem tega sklepa javna korist
ustrezno izkazana in s tem bo podana pravna podlaga za začetek postopka izdaje ustrezne
upravne odločbe. Ta bo nadomestila sklenitev služnostnih pogodb, ki jih iz različnih razlogov z
lastniki zemljišč ni bilo mogoče skleniti.
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo komunalne infrastrukture
na parc. št. 463/136 k. o. Rečica.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

d) Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bodo pri obdavčitvi nepremičnin
nepremičnine, ki so javno dobro, oproščene davka. Zato se s sprejemom tega sklepa ažurira
zemljiškoknjižne vpise zemljišč, ki so v naravi ceste (zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi).
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 6) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Obrazložitev je podala Romana Starič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 7) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Bled
Obrazložitev je podala Romana Starič. Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 8) Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega kanalizacijskega omrežja
Obrazložitev sta podala Romana Starič in Bojan Homec – WTE. Romana Starič je povedala, da je
pri pripravi pravilnika prišlo do napake v 79. členu, zato se besedilo navedenega člena pravilno
glasi: »Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, z dne 13.12.2002.« Po kratki razpravi
glede obveznosti priključevanja so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja s predlaganim redakcijskim popravkom 79.
člena.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 9) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu PUP
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da gre za rekonstrukcijo obstoječe kmečke
hiše, kateri se odstrani leseno ostrešje, klet in pritličje se sanirata in rekonstruirata, ter
nadzidata z leseno skeletno gradnjo. Odgovorna projektantka v postopku priprave projektne
dokumentacije predlaga naklon strehe 44 stopinj, s čimer želi ohranjati naklon obstoječe strehe.
Prostorski ureditveni pogoji sicer predpisujejo naklon od 38-42 stopinj. Ker je v nadaljevanju
objekta obstoječe gospodarsko poslopje z naklonom 44 stopinj, bi ob upoštevanju določil PUP
prišlo do neustreznega razhajanja naklonov.

Sklep: V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu
»Rekonstrukcije in gradnje novega objekta« št. projekta 12/12, z dne julij 2013, na
zemljišču parc. št. 720 in del 721/1 k.o. Ribno, odg. vodja projekta Katarina Langus,
u.d.i.a..
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 10) Razno
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 18.30 uri
zaključil.

Zapisala:
Barbara Jančič

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš

ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 26.9. 2013 ob 17. uri

Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora,
Vanja Piber, Anton Mežan, Pavla Zupan, Bojana Pipan,
Opravičeno odsotni: Milan Rejc
Ostali navzoči: direktor OU Matjaž Berčon, Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je zaradi združenih sej odborov
predlagala, da se točke dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Sprejem Zapisnika 14. redne seje
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Razno

spremenijo v naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Sprejem Zapisnika 14. redne seje
Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Razno

Ad 1) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil Polletno
poročilo o izvrševanju proračuna. Predstavil je realizirana dejstva, ki so se zgodila v prvi
polovici leta 2013. V razpravi je bila Pavla Zupan mnenja, da se za šolske prevoze še vedno
nameni precej proračunskih sredstev. Direktor je pojasnil, da so sredstva napram preteklim
letom znižana predvsem zaradi zmanjšanja obsega te storitve, pa vendar ima Občina Bled še
vedno nadstandardno ponudbo v primerjavi z drugimi občinami. Vinko Poklukar je pripomnil,
da bi sedanji prevoznik lahko v dopoldanskem času pravil določene prevoze za potrebe osnovne
šole brezplačno. Direktor je odgovoril, da je dogovor z njim, da opravi določeno kvoto prevozov
brezplačno.
Člani Odbora za družbene dejavnosti v nadaljnji razpravi niso imeli pripomb. Sprejet je bil sklep:

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani s
Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za področje družbenih dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014. Nekatera izhodišča s strani države so že znana,
nekatera ne. Do decembra, ko bo naslednja seja občinskega sveta, bodo v proračunu za leto
2014 upoštevana predvidoma vsa nova dejstva (odločitve na nivoju države in pripombe, podane
na javni razgrnitvi).
Direktor je izpostavil, da bo občina vzela posojilo, prvič po 10-ih letih, za investicijo v Vrtec Bled,
ki je vredna 2,4 mio €. Kredit naj bi znašal 1,9 mio €. Začetek črpanja bo na polovici leta 2014,
investicija po potekala predvidoma od marca do septembra 2014, odplačevanje kredita pa se bo
začelo s 1.1. 2015. Konec leta 2014 občina tudi odplača pretekle kredite. Letna obveznost novega
kredita bo 205.000 € in bo trajala naslednjih 10 let. Občina se lahko zakreditira za 770.000 € na
leto.
Odhodki v proračunu za leto 2014 se načeloma ne povišujejo napram letu 2013.
V razpravi je Pavla Zupan vprašala, koliko je neizterjanega iz obveznosti NUSZ. Direktor je
odgovoril, da so povprašali na Davčni urad v Radovljici in dobili odgovor, da je neplačanih
obveznosti v višini 200.000 €, vendar ne morejo posredovati seznama neplačnikov.
Anton Omerzel je vprašal, ali potekajo kakšni dogovori med občinami glede sofinanciranja
vzdrževanja športne dvorane na Bledu. V športnih klubih je namreč okrog polovica mladih, ki so
iz drugih občin. Toni Mežan je odgovoril, da je bila ta problematika izpostavljena že na
koordinaciji županov Zgornje Gorenjske, vendar ni prišlo do soglasja, saj je npr. v Radovljici
plavalni klub, v katerem so člani tudi naši občani in bi po tem ključu potem morali mi
sofinancirati plavalni bazen, itd.
Toni Mežan je še omenil, da je nivo sredstev za namen kulture isti, kot v letu 2013. Veliko
društev še ni dalo zahtevkov za sredstva, pridobljena na občinskem razpisu, ker se veliko
kulturnih prireditev dogaja v drugi polovici leta. Izpostavil je še, da glede na to, da je Odbor za
družbene dejavnosti matični odbor za otroško varstvo, se mu zdi pomembno, da člani
omenjenega odbora sprejmejo sklep glede stališča do investicije v Vrtec Bled. Zato predlaga, da
Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep:
Odbor za družbene dejavnosti podpira investicijo v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo
Vrtca Bled in zagotavljanje proračunskih sredstev za omenjeno investicijo v Vrtec Bled.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so glasovali glede tega sklepa:
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
predlog Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu za družbene dejavnosti in
soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Po teh dveh točkah dnevnega reda sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.
Predsednica Karmen Kovač je nadaljevala vodenje seje Odbora za družbene dejavnosti.

Ad 3) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Člani odbora so spremenjeni dnevni red soglasno sprejeli.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 4) Sprejem Zapisnika 14. redne seje
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 5) Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca
Bled
Projekt investicije Energetska sanacija in rekonstrukcijo Vrtca Bled je predstavil direktor OU
Matjaž Berčon. Stavba je bila zgrajena leta 1978 in je stara 35 let, tako da je že potrebna obnove.
Pred 10-imi leti je bila izvedena adaptacija podstrešja zaradi potreb po novih prostorih za
izvajanje devetletke. Sanitarije so dotrajane, kuhinja je v zelo slabem stanju. Razlog za investicijo
je tudi povečanje števila otrok pri vpisu, kar smo vsako leto reševali z ureditvami dodatnih
prostorov v stari stavbi, pa tudi v prostoru zbornice, ki je začasno preseljena v knjižnico. Obstaja
torej utemeljena potreba po novih prostorih (kar predstavlja rekonstrukcijo objekta) in pa
potreba po prenovi stavbe v smislu nove izolacije, napeljav, itd. (kar predstavlja energetsko
sanacijo stavbe). Upravičeni stroški, ki smo jih lahko uveljavljali na Javnem razpisu
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti«, znašajo
v višini 600.000 €, za kar smo pridobili 417.000 € nepovratnih sredstev. Takšna prenova pa ni
možna brez še ostale adaptacije stavbe (rekonstrukcija objekta). Vrednost celotne investicije je
ocenjena na 2,4 mio €. Za razliko namerava Občina Bled najeti kredit.
V razpravi je Karmen Kovač izpostavila, da bi bilo dobro, da bi bile terase pokrite. V primeru
dežja ni dobro, ker je terasa mokra in otroci ne morejo biti tam. Naj se ta pripomba posreduje
projektantu.

Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z investicijsko namero za energetsko
sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 6) Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Projekt investicije za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah je predstavil direktor OU Matjaž
Berčon. Občina Bled ravno te dni pripravlja vlogo za javni razpis glede pridobitve sredstev.

Vrednost investicije je ocenjena na 900.000 €. Gre za zahtevno sanacijo objekta, sej je stavba
stara 350 let in več. Na razpisu so zahteve po novih vsebinah. Dejavnost centra mora
predstavljati povsem nove aktivnosti, ki jih v Sloveniji še ni. Zamišljeno je tako, da bi se v tem
»interpretacijskem centru« izvajala opravila s pretekle zgodovine, in sicer bi se poleg ljudskih
plesov izvajala tudi takšna dela, ko so peka kruha, sušenje sadja, kuhanje žganja, ipd. Pri tem bi
sodelovali tudi gostje/turisti.
V razpravi so člani odbora podprli zelo dobro idejo oživitve starega objekta in starih ljudskih
običajev, ki naj bi se kot kulturna dediščina dogajala v tem objektu in posledično oživila tudi
vaško kulturno življenje. Seveda pa je to pomembno v navezavi z razvojem turizma na Bledu in
okoliških krajih.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve
domačije v Bodeščah.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 7) Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Razlog za pripravo in sprejem tega sklepa je, da se s sklepom zagotavlja pravno podlago, da lahko
Ministrstvo za kulturo do 100% financira obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu.
V razpravi je Toni Mežan imel pripombo, da se Kulturni dom Ribno imenuje Zadružni dom Ribno.
Naj se to preveri in v sklepu spremeni. Preveri naj se tudi kvadratura doma – 528 m2 – ali gre
samo za spodnjo dvorano ali tudi za zgornjo.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, s pripombo, da se preveri oz.
spremeni naziv doma v Ribnem in kvadratura prostorov.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 8) Razno
- Vinko Poklukar je ponovno predlagal, da se pri projektu Športni park OŠ Bled upošteva,
da se bo na tekaško progo dal tartan in ne pesek.
- Vinko Poklukar je še izpostavil, da v primeru močne zime ne bo zadosti sredstev za
ureditev tekaških prog. Zato predlaga, da se proračunska sredstva za ta namen povečajo
za 5.000 €. Člani odbora so se s tem strinjali in so sprejeli naslednji sklep:
V proračunu za leto 2014 naj se povečajo sredstva za ureditev tekaških prog za
5.000 €, tako da bo višina sredstev za ta namen znašala 10.000 €

Seja je bila zaključena ob 1900 uri.
Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač

