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Številka: 034-1/2008
Datum: 5-feb-2008

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED

Spoštovani!

Za 8. redno sejo vam v prilogi posredujemo:
 zapisnike sej delovnih teles občinskega sveta:
- Odbora za prostor in varstvo okolja;
- Odbora za gospodarske dejavnosti;
- Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem;
- Odbora za turizem;
- Odbora za družbene dejavnosti;
- Statutarno pravne komisije, z dodatnima obrazložitvama;
- Odbora za gospodarsko infrastrukturo;

Janez Fajfar,
univ. dipl. etnolog, prof. geografije
župan Občine Bled
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za prostor in varstvo okolja
Številka: 06203-8/2008
Datum: 29-januar-2008

ZAPISNIK 8. SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA,
ki je bila v ponedeljek, 28.1.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Bled (pritličjeporočna dvorana)

Prisotni:
1. člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Ludvik Kerčmar, ga.
Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel, g. Janez Petkoš
2. ostali prisotni: ga. Evgenija Petak (Protim Ržišnik Perc), g. Matjaž Erjavec, ga. Saša
Repe, ga. Kristina Kunšič, ga. Barbara Jančič, g. Maks Osvald.
3. Opravičeno odstotna: g. Rajmund Bernik, g. Franc Pogačar
Za sejo je predlagan sledeč dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 10.12.2007;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne arene
Zaka na Bledu;
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled;
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca, 545 m2;
b. Prodaja zemljišča s parc. št. 174/11, k.o. Zasip, v izmeri 49 m2 ;
c. Prodaja dela stanovanjske površine, v izmeri 8,36 m 2, v stanovanjskem objektu
Izletniška 22, Ribno;
d. Nakup stanovanja v izmeri 53,48 m2 na Alpski 13 na Bledu.
7. Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave
Občine Bled in Občine Gorje;
8. Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
9. Mnenja k posegom v prostor:
– investitor Lidija Kordež, Bled: Nadomestna gradnja stanovanjskega objekta – Vila
Naša;
10. Razno.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda, in sicer zamenjava 2. in 5. točke dnevnega
reda. Člani odbora (4 prisotni) so soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 10.12.2007;
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za
centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M«
do čistilne naprave Bled;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
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5. Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca, 545 m2;
b. Prodaja zemljišča s parc. št. 174/11, k.o. Zasip, v izmeri 49 m2 ;
c. Prodaja dela stanovanjske površine, v izmeri 8,36 m2, v stanovanjskem objektu
Izletniška 22, Ribno;
d. Nakup stanovanja v izmeri 53,48 m2 na Alpski 13 na Bledu.
7. Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske
uprave Občine Bled in Občine Gorje;
8. Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
9. Mnenja k posegom v prostor:
 investitor Lidija Kordež, Bled: Nadomestna gradnja stanovanjskega objekta –
Vila Naša;
10. Razno.
TOČKA 1:
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 10.12.2007
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 4) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so
s 4 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Odbor za prostor in varstvo okolja sprejme Zapisnik 7. seje Odbora za prostor in
varstvo okolja, z dne 10.12.2007.
TOČKA 2:

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled
Uvodno obrazložitev je podala ga. Evgenija Petak (Protim Ržišnik Perc). G. Omerzel je
predlagal, da se z investitorjem sklene pogodba, s katero bo investitor dolžan plačevati
dajatve občini. Ga. Repe je povedala, da je tovrstna pogodba že podpisana s strani župana
in investitorja. Na sam osnutek odloka člani niso imeli pripomb.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 4) so s 4 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim
centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled in ga predlagajo
občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 3:
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Ga. Repe je predstavila upoštevane spremembe osnutka odloka. G. Ažman je izrazil
obžalovanje, da v proračunu niso v zadostni meri upoštevani prepotrebni ukrepi za
zmanjšanje onesnaženja jezera.
G. Erjavec je povedal, da se v zvezi s problematiko onesnažene Mišce skupaj z ribiči
pripravljajo možne rešitve.
Po končani razpravi so člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) s 4 glasovi ZA
in 1 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo predlog Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2008 in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 4:
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Ga. Repe je predstavila upoštevane spremembe osnutka odloka. Pripomb ni bilo.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 4 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
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Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo predlog Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2009 in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 5:

Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in
ciljne regatne arene Zaka na Bledu
Obrazložitev vsebine pisma o nameri je podal g. Erjavec. G. Ažman je opozoril, da je v 7.
členu potreben popravek besedila iz »80%« na »85%«. G. Erjavec je povedal, da je prišlo do
napake in da se bo besedilo pisma o nameri ustrezno popravilo.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja so se seznanili in se strinjajo z vsebino
pisma o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu ter predlagajo občinskemu svetu, da pooblasti župana za podpis.
TOČKA 6:
Premoženjsko pravne zadeve
a.
Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2 k.o. Želeče, v izmeri cca, 545 m2
Uvodno obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja se strinjajo, da se prodaja dela zemljišča s
parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca, 545 m2 ne opravi.
b.
Prodaja zemljišča s parc. št. 174/11 k.o. Zasip, v izmeri 49 m2
Uvodno obrazložitev je podal g. Maks Osvald. Poudaril je, da je denacionalizacijski postopek
zaključen in parc. št. 174/11 k.o. Zasip ni bila predmet vrnitve v naravi upravičencu
(Rimokatoliško župnišče), ker na njej stoji pomožni objekt v lasti zainteresiranega kupca.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja se strinjajo, da se opravi prodaja zemljišča s
parc. št. 174/11 k.o. Zasip, v izmeri 49 m2.
Prodaja dela stanovanjske površine, v izmeri 8,36 m2, v stanovanjskem objektu
Izletniška 22, Ribno
Uvodno obrazložitev je podal g. Maks Osvald.
c.

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja se strinjajo, da se opravi prodaja dela
stanovanjske površine, v izmeri 8,36 m2, v stanovanjskem objektu Izletniška 22, Ribno.
d.
Nakup stanovanja v izmeri 53,48 m2 na Alpski 13 na Bledu
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja točke niso obravnavali, ker predhodno potrjeni
predlog proračuna za leto 2008 ne predvideva ustreznih sredstev.
TOČKA 7:

Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne
občinske uprave Občine Bled in Občine Gorje
Obrazložitev je podal g. Erjavec.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
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Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo osnutek Odloka o ustanovitvi,
organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave Občine Bled in Občine
Gorje in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
TOČKA 8:
Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
G. Kerčmar je opozoril, da bi bilo potrebno pred sprejemanjem osnutka odloka pridobiti vsaj
mnenje stanovalcev na predmetni ulici. Člani odbora so se s tem strinjali in razpravo zaključili
z mnenjem, da preimenovanje ulice ni potrebno.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja ne strinjajo z osnutkom Odloka o
preimenovanju ulice na območju naselja Bled in predlagajo občinskemu svetu, da ga
ne sprejme.
TOČKA 9.: Mnenja k posegom v prostor – 26. člen
− investitor Lidija Kordež, Bled: Nadomestna gradnja stanovanjskega objekta – Vila
Naša
Obrazložitev je podala ga. Repe. G. Ažman je opozoril na dejstvo, da predlagani projekt ni v
skladu s pogoji, ki jih je določil Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki zahteva tudi pri
nadomestni gradnji ohranitev gabaritov prvotnega objekta ter ohranitev vrta. Ga. Repe je
pojasnila, da investitor projekt usklajuje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter da brez
soglasja Zavoda investitor ne bo mogel pridobiti gradbenega dovoljenja.
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli
naslednji sklep:
»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/2004, 96/2004, 120/2005) Odbor za prostor in varstvo okolja
daje pozitivno mnenje k izvedbi idejnega projekta gradnje nove stanovanjske hiše
»Vila Naša« na zemljiščih parc. št. 69/1 in 69/2 k.o. Želeče, investitorja Lidije Kordež,
odgovornega projektanta Francija Janežiča.«
TOČKA 10: Razno
a) G. Omerzel predlaga, da g. Erjavec in ga. Repe do naslednje seje Odbora pripravita
poročilo o poteku postopkov v zvezi z gradnjo garažnih hiš (pri Hotelu Jelovica, pri Hotelu
Krim,…).
b) Ga. Krivec Skrt je izrazila obžalovanje, da se Občina ni odločila za nakup stanovanja, saj
bi s tem rešili vsaj en stanovanjski problem prosilcev. Člani odbora so se strinjali, da se
mora Občina Bled sistematično lotiti problema zagotavljanja socialnih stanovanj.
c) Člani Odbora za prostor in varstvo okolja dajejo pobudo, da strokovne službe občinske
uprave pričnejo s pripravo odloka za rešitev problematike nevzdrževanih objektov v
občini Bled (npr. Prešernova c. 2,…). Sprejetje odloka namreč omogočajo spremembe
Zakona o graditvi objektov, ki se bodo začele uporabljati dne 15.4.2008.
6. člen
Občina sprejme odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, na katerih je treba
izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma merila za
njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. V odloku lahko občina predvidi tudi
višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi
vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni
dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede
vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati v sodelovanju z organom,
pristojnim za varstvo kulturne dediščine.

5

Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se
opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o
splošnem upravnem postopku.
Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo
vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen
ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z
vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta,
če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti
niti z rekonstrukcijo objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta.

Predsednik je sejo zaključil ob 19.45 uri.

Zapisala:
Barbara Jančič

Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja:
mag. Slavko Ažman
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarske dejavnosti
Številka: 011-1/08
Datum: 30.1.2008
ZAPISNIK
6. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 29. januarja 2008 ob
17. uri v sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13.
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Blaž Ažman, Boris Cvek, Peter Pogačar
Odsotni: Miha Primožič, Franc Pogačar – opr.
Ostali navzoči: Matjaž Erjavec – direktor OU, Sonja Šlibar- tajnica Odbora
Sejo Odbora je sklical in vodil predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti Leopold Zonik.
Predlagal je naslednji dnevni red, ki ga je Odbor soglasno potrdil (5 prisotni, 5 za):
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora, z dne 11.12.2007,
2. Predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2008,
3. Predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2009,
4. Pismo o nameri za izvedbo projekta: Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu,
5. Razno.

Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 5.seje Odbora, z dne 11.12.2007
Predsednik odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe.
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (prisotnih 5, 5 za):
Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 4. seje Odbora, z dne 13.11.2007.
Ad-2: Predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2008
V uvodni obrazložitvi je Sonja Šlibar obrazložila postavke, ki so se spremenile od osnutka do
predloga. Matjaž Erjavec je povedal, da se je predlog proračuna za leto 2008 povečal na
podlagi znane porabe v letu 2007 in so lanska prosta sredstva razporejena na letošnje
postavke. Povedal je, da je sprejem dvoletnega proračuna bistvena prednost pri načrtovanju
posameznih dejavnosti, predvsem investicijskih namer.
V razpravi je Leopold Zonik povedal, da podpira sprejem proračuna, z namenom, da lahko
uprava čim preje prične z realizacijo začrtanih aktivnosti.
Nato je Odbor za gospodarske dejavnosti sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za):
Člani odbora za gospodarske dejavnosti sprejmejo predlog odloka o proračunu
občine Bled za leto 2008 v gospodarskem delu in ga predlagajo občinskemu svetu v
sprejem.
Ad-3: Predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2009
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar in opozorila tudi na odgovore na pripombe
svetnikov na osnutek proračunov.
V razpravi je Leopold Zonik glede na pripombo na osnutek proračuna dejal, naj sicer
sredstva za obratovalne stroške športnih infrastrukturnih objektov ostanejo, vendar naj bi
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aktivno iskali rešitve za razbremenitev proračuna. Matjaž Erjavec je povedal, da smo v tem
tednu imeli sestanek z Infrastrukturo za iskanje čim boljših rešitev in dogovorov glede tekočih
investicij. Prav tako je tudi predstavil večje investicije, ki se pripravljajo v letih 2008 in 2009.
Nato je Odbor za gospodarske dejavnosti sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za):
Člani odbora za gospodarske dejavnosti sprejmejo predlog odloka o proračunu
občine Bled za leto 2009 v gospodarskem delu in ga predlagajo občinskemu svetu v
sprejem.
Ad-4: Pismo o nameri za izvedbo projekta: Izgradnja veslaškega centra in ciljne
regatne arene Zaka na Bledu
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Erjavec. Poudaril je, zakaj je potrebno sprejeti pismo o
nameri na vse treh organih in povedal, kakšne aktivnosti že potekajo.
V razpravi so člani podprli namero izvedbe projekta.
Nato je Odbor za gospodarske dejavnosti sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za):
Člani odbora za gospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi
pismo o nameri za izvedbo projekta Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu in pooblasti župana za podpis.

Ad-5: Razno
Blaž Ažman: pove, da je gradivo prejel šele v soboto, kar je prepozno za proučitev tako
obsežnega gradiva.
Blaž Ažman: je povedal, da je pogost izpad električnega toka in črpalk za prečrpavanje v
kanalizacijskem omrežju v Ribnem. Matjaž Erjavec je povedal, da se problematika že rešuje
in se predvideva zamenjava napajalnega kabla, da bo problem konic odpravljen. Pri
reševanju tega problema koordinira Jože Dežman s koncesionarjem .
Peter Pogačar: je mnenja, da bi lahko kandidirali za večja prvenstva tudi v drugih športih.
Matjaž Erjavec je povedal, da se na prvenstva prijavljajo klubi sami.
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisnik napisala
Sonja Šlibar
Predsednik Odbora
za gospodarske dejavnosti
mag. Leopold Zonik

Odgovor Blažu Ažmanu:
Gradivo za 8. redno sejo je bilo preko občinskega redarja razdeljeno po domovih občinskih
svetnikov in zunanjih članov odbora za prostor, že v petek, 25.1.2008, kar pomeni 4 dni pred
sejo Odbora za gospodarske dejavnosti.
61. člen (3. odstavek) določa, da mora biti gradivo za seje delovnih teles poslano
najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Gradivo za seje delovnih teles je vedno poslano najmanj tri dni pred sejo, ni pa ga mogoče
pošiljati prej, saj ga pripravljamo za seje delovnih teles in občinskega sveta istočasno in s
tem prihranimo kar nekaj stroškov (papir, kopiranje, vezava, ....)
Naj ob tem opozorim še na to, da je gradivo vedno že dva do tri dni pred pošiljanjem članom
občinskega sveta in delovnih teles objavljeno na spletni strani občine in si ga je mogoče
ogledati že prej.
Odgovor pripravila Polona Tomažič, tajnica občinskega sveta
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim
premoženjem
Številka: 011-7/2008
Datum: 30/1-2008
ZAPISNIK
7. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, dne
29.1.2008, s pričetkom ob 17. uri, v zgornji sejni sobi Občine Bled, C. svobode 13.
Prisotni: predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko Vernig,
Slavko Ažman, Jure Ažman, Franc Pavlič, Anton Končar
Ostali prisotni: Ljubislava Kapus, Sonja Šlibar (predstavitev 4. točke)
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Pismo o nameri za izvedbo projekta Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne arene
Zaka na Bledu;
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave
Občine Bled in Občine Gorje;
6. Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
7. Razno
Predsednica odbora je za uvod predstavila predlagani dnevni red, ter kot dodatni točki
obravnave predlagala še dve premoženjsko pravni zadevi, in sicer prodajo dela stanovanjske
površine na naslovu Izletniška 22, Ribno, nakup stanovanja za socialne namene, na naslovu
Alpska cesta 13, Bled.
Nov dnevni red se tako glasi:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Pismo o nameri za izvedbo projekta Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske
uprave Občine Bled in Občine Gorje;
6. Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled;
7. Premoženjsko pravne zadeve:
 prodaja dela stanovanjske površine v izmeri 8,36m2, v stanovanjskem objektu
na naslovu Izletniška 22, Ribno
 nakup stanov. v izmeri 53,48m2, v socialne namene na naslovu Alpska c. 13
8. Razno
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo dnevni red, s pripombo naj se v
bodoče na Odboru za proračun in finance obravnavajo vse premoženjsko pravne
zadeve.
Glasovanje: 6 prisotnih (6 ZA) – soglasno
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Točka 1) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec. Opozorila je, da je bilo že večkrat dogovorjeno, da
se obravnavajo na odboru vse premoženjsko pravne zadeve, ki imajo finančne posledice.
Prav tako je opozorila, da določeni sklepi sklenjeni na Odboru za finance niso bili realizirani
in sicer sklep » - predlagajo občinski upravi, da z državo podpiše protokol o investiciji
Veslaškega centra oziroma, da pridobi pisno zagotovilo o finančnih virih s strani države pred
izvedbo investicij za potrebe Veslaškega prvenstva«.
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 6. seje Odbora za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Glasovanje: 6 prisotnih: 6 ZA
Točka 2) Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Jana Špec je pripomnila, da bi gradivo moralo biti pripravljeno tako, da bi bile razvidne
spremembe med osnutkom in predlogom proračuna po proračunskih postavkah. Obenem pa
je pripomnila še, da je bilo narejenih več sprememb, kot je bilo sprejetih na seji Občinskega
sveta pri obravnavi Osnutka.
Predsednica je ponovno opozorila, naj se v gradivu za predlog odloka pri postavki indeks
črtajo %, z utemeljitvijo, kaj pomeni indeks in kaj procenti.
Prav tako je pripomnila, da je bilo glede na zahtevnost točke, premalo časa za pregled
gradiva in opozorila, naje v bodoče člani odbora gradivo za tako pomembne točke, prejmejo
prej.
Nataša Hribar je pojasnila nastale spremembe, ki so nastale med Osnutkom in Predlogom
proračuna za leto 2008.
S strani Jane Špec je bila dana pripomba v zvezi z zahtevo že na prejšnjem odboru in sicer,
da se za vse najpomembnejše investicije izdela ne samo časovni plan investicije,
pač pa tudi finančni plan.
Ljubislava Kapus je postavila vprašanje glede prekrškovnega organa, zakaj je v kadrovskem
načrtu za leto 2008 še vedno upoštevan, če je bilo jasno rečeno, da prekrškovnega organa
ne bo glede na to, da v letu 2008 ne bo prišlo do nakupa stacionarnega radarja.
Člani odbora so opozorili, da niti na prihodkovni, niti odhodkovni stani proračuna ni
prikazana delitev stroškov, kakšen naj bi bil delež Občine Bled, ko govorimo o prekrškovnem
organu.
Po razpravi je predsednica Jana Špec predlaga amandma, z naslednjo vsebino:
V kadrovskem načrtu se za leto 2008 število zaposlenih zmanjša za enega in sicer za
prekrškovni organ. Posledično naj se zmanjšajo proračunske postavke, povezane s
planiranim izplačilom za plačo prekrškovnega organa ( davki, prispevki, prevoz, prehrana,
regres,… ), ta sredstva pa naj se namenijo za razvojne programe.
Na predlog predsednice so prisotni sprejeli
Amandma
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se Kadrovski načrt se za leto 2008
zmanjša za enega zaposlenega in sicer za prekrškovni organ. Posledično naj se
zmanjšajo proračunske postavke, povezane s planiranim izplačilom za plačo
prekrškovnega organa, sredstva pa naj se namenijo za razvojne programe.
Glasovanje: 6 prisotnih - 6 ZA
Ljubislava Kapus je podala pripombo glede »okleščenja« proračunske postavke za namen
družbenih dejavnosti.
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Slavko Ažman je opozoril, da v proračunu ni zajet projekt za Čistilno napravo - za jezero.
Povedal je tudi, da je na svojo pripombo že prej dobil razlago, da je to pristojnost države in bi
s poseganjem, pri državi sprožili napačen signal, če bi zadevo reševali sami.
Predsednica Jana Špec je predlagala naj bo na naslednji seji občinskega sveta posebna
točka samo za investicije s finančno in terminsko opredelitvijo, da bo jasno razvidno kaj se
bo investiralo v mandatu 2007-2010.
Predsednica je predlagala, prisotni pa so sprejeli
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se investicije obravnavajo kot
posebna točka na dnevnem redu za sejo Občinskega sveta in sicer:
- da se na naslednji seji Občinskega sveta obrazloži kot posebna točka dnevnega
reda finančni in terminski plan za: severno in južno razbremenilno cesto M-kanal,
rečiška cesta – pločnik in investicija v Veslaški center.
- da se do rebalansa kot posebna točka dnevnega reda na seji Občinskega sveta
obravnavajo prvih 15 investicij po vrednosti investicije.
Glasovanje: 7 prisotnih: 7 ZA
Po razpravi so člani odbora na predlog predsednice sprejeli
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme
predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008, ob upoštevanju sprejetega
amandmaja:
»Člani Odbora za proračun in finance odbora predlagajo, da se Kadrovski načrt se za
leto 2008 zmanjša za enega zaposlenega in sicer za prekrškovni organ. Posledično naj
se zmanjšajo proračunske postavke, povezane s planiranim izplačilom za plačo
prekrškovnega organa, sredstva pa naj se namenijo za razvojne programe«,
in sklepa:
»Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se investicije obravnavajo kot
posebna točka na dnevnem redu za sejo Občinskega sveta in sicer:
- da se na naslednji seji Občinskega sveta obrazloži kot posebna točka dnevnega
reda finančni in terminski plan za: severno in južno razbremenilno cesto M-kanal,
rečiška cesta – pločnik in investicija v Veslaški center.
- da se do rebalansa kot posebna točka dnevnega reda na seji Občinskega sveta
obravnavajo prvih 15 investicij po vrednosti investicije.«
Glasovanje: 7 prisotnih: 5 ZA , 1 PROTI
Točka 3) Predlog Odloka proračuna Občine Bled za leto 2009
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Srečko Vernig je podal pripombo, naj bo v bodoče gradivo za predlog proračuna pripravljeno
v celoti in ne samo pripombe dane na osnutek proračuna.
Predsednica Jana Špec je tudi za predlog proračuna 2009 predlagala amandma glede
prekrškovnega organa. Sredstva, ki so bila namenjena za delovanje prekrškovnega organa
naj se namenijo za razvojne projekte.
Člani odbora so na njen predlog sprejeli
Amandma:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se Kadrovski načrt se za leto 2009
zmanjša za enega zaposlenega in sicer za prekrškovni organ. Posledično naj se
zmanjšajo proračunske postavke, povezane s planiranim izplačilom za plačo
prekrškovnega organa (davki, prispevki, prevoz, prehrana, regres, …), sredstva pa naj
se namenijo za razvojne programe.
Glasovanje: 7 prisotnih: 6 ZA (1 neopredeljen)
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Anton Končar je predlagal, da se predlog odloka o proračunu za leto 2009 ne sprejme,
oziroma, da ostane v fazi osnutka.
Predsednica Jana Špec je pripombo Antona Končarja dala na glasovanje. Člani odbora so
glasovali o predlaganem sklepu g. Končarja:
Odlok o proračunu za leto 2009, ostane v fazi osnutka.
Glasovanje: 7 prisotnih (2 ZA, 4 PROTI)
Ugotovitveni sklep: Predlagani sklep NI BIL sprejet.
V nadaljevanju so člani odbora na predlog predsednice sprejeli
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme
predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009, ob upoštevanju sprejetega
amandmaja:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se Kadrovski načrt se za leto 2009
zmanjša za enega zaposlenega in sicer za prekrškovni organ. Posledično naj se
zmanjšajo proračunske postavke, povezane s planiranim izplačilom za plačo
prekrškovnega organa (davki, prispevki, prevoz, prehrana, regres, …), sredstva pa naj
se namenijo za razvojne programe.
Glasovanje: 3 ZA , 2 PROTI
Točka 4)

Pismo o nameri za izvedbo projekta Izgradnja veslaškega centra in ciljne
regatne arene v Zaki na Bledu
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar.
Anton Končar je izpostavil problem izvedbe javnih postopkov, da sofinanciranje iz skladov
EU pomeni ogromno birokracije in izvedbe brez napak, kot dodaten problem pa še dejstvo,
da projekt vrednostno ni ovrednoten.
Jana Špec je izpostavila spornost glede prijave na razpis s starim projektom.
Srečko Vernig je pripomnil, da projekt ni viden do faze načrtov (tudi vrednostno).
Anton Končar je opozoril še na 7. člen pisma o nameri in sicer ali je bilo preverjeno pravno
stališče o možnosti odstopa Občine Bled od izvedbe investicije, da druga dva partnerja v
primeru odstopa ne bi zahtevala odškodnine.
Jana Špec bi predlagala državno garancijo. Prav tako so drugi člani odbora ugotovili, da
manjka četrti partner - to naj bi bila država, ki bi stala za projektom. Ministrstvo za šolstvo in
šport podpira projekt, zato bi morali pridobiti pisno garancijo.
Franc Pretnar je postavil vprašanje Šlibarjevi- zakaj udeležba Občine Bled 80%?
Sonja Šlibar mu je razložila, da so odstotki določeni po lestvici, in sicer po predvideni
vrednosti investicije.
Franc Pavlič je opozoril, da posledično investiciji, sledi še organizacija svetovnega prvenstva.
Srečko Vernig je izpostavil, da bodo tudi dodatni stroški z dodatno zaposlenostjo ljudi, ki
bodo delali na tem projektu.
Predsednica Jana Špec je predlagala sprejetje sklepa, da je ena od točk pisma o nameri tudi
garancija države.
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se pismo o nameri dopolni s
točko, da se pridobi garancija države o pridobitvi finančnih sredstev.
Glasovanje: 7 prisotnih (7 ZA)
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Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance glasovali o
Sklepu:
Člani Odbora za proračun in finance se strinjajo z vsebino pisma o nameri in ga
predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 1 ZA, 1 PROTI)
Ugotovitveni sklep: Predlagani sklep NI BIL sprejet.
Točka 5) Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne
občinske uprave Občine Bled in Občine Gorje
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.
Franc Pavlič je izpostavil 5. člen Osnutka tega odloka. Člen se mu zdi sporen v tem, kako
upravo vodi vodja v primeru spora- kdo razsoja, če je en župan za in eden proti.
Jana Špec je predlagala, da se ta člen pravno preveri.
Po razpravi so člani odbora za proračun in finance sprejeli sledeč sklep:
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo osnutek Odloka o ustanovitvi,
organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave Občine Bled in Občine
Gorje, s pripombo: pravno naj se preveri vsebina 5. člena, ter ga predlagajo
občinskemu svetu v sprejem.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 5 ZA, 0 PROTI)
Točka 6) Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
Uvodno obrazložitev je podal Franc Pretnar.
Člani odbora so ugotovili, da stroški menjave hišnih tablic niso edini strošek. Ob
preimenovanju ulice je potrebna tudi menjava osebnih dokumentov občanov v tej ulici.
Srečko Vernig je zato predlagal, da se izvede anketa o preimenovanju ulice med občani na
tej ulici.
Predsednica Jana Špec je predlog dala na glasovanje, prisotni pa so sprejeli
Sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se pred sprejemom Odloka o
preimenovanju lice na območju naselja Bled izvede anketa med občani stanujočimi v
tej ulici.
Glasovanje: 7 prisotnih (7 ZA)
Po razpravi so člani odbora na predlog predsednice glasovali o
sklepu:
Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo osnutek Odloka o preimenovanju ulice
na območju naselja Bled in ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Glasovanje: 7 prisotnih (3 ZA, 4 PROTI)
Ugotovitveni sklep: Predlagani sklep NI BIL sprejet.
Točka 7)
Premoženjsko pravne zadeve:
- prodaja dela stanovanjskega objekta na naslovu Izletniška 22, Ribno
Slavko Ažman je obrazložil, da pozna zadevo in da prodaja ni sporna. Stanovalec bi z
nakupom tega dela imel možnost dostopa do sobe v drugem nadstropju skozi svoje
stanovanje. Sedaj namreč uporablja skupni hodnik, da pride do sobe v drugem nadstropju.
Jana Špec je ponovno opozorila, naj bodo v bodoče prodaje in nakupi občinskega
premoženja, finančno vrednoteni.
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Predsednica Jana Špec predlaga na glasovanje prodajo dela stanovanjske površine v izmeri
8, 36m2, na naslovu Izletniška 22, Ribno.
Po razpravi so člani odbora sprejeli
sklep:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu, da potrdi prodajo
podstrešne površine v izmeri 8,36 m2 po ceni, določeni na podlagi cenitve uradnega
cenilca in izvedenca in da pooblasti župana za podpis prodajne pogodbe.
Glasovanje: 6 prisotnih (6 ZA)
-

nakup stanovanja za socialne namene, v izmeri 53,48m2, na naslovu Alpska c. 13,
Bled
Uvodno obrazložitev je podal Slavko Ažman.
Neuradna informacija je, da je cena za m2 2.300 €, kar pa se je članom odbora zdela
previsoka cena, saj gre za kletno stanovanje.
Člani odbora Franc Pretnar, Anton Končar in Slavko Ažman so predlagali gradnjo na
občinski zemlji, ki bi bila cenejša. V končni fazi bi bila gradnja lahko tudi dobičkonosna gradili bi v socialne namene in za prodajo.
Slavko Ažman je povedal, da je sam že posredoval na Oddelku za okolje in prostor, naj
Pripravijo seznam parcel, kjer bi bila možna gradnja.
Glede na razpravo je predsednica dala na glasovanje, člani odbora pa so sprejeli
sklep:
Člani Odbora za proračun in finance se strinjajo naj se socialni stanovanjski problemi
rešujejo kompleksno, pridobi naj se ustrezna zemljišča in pristopi k investiciji gradnje
socialnih stanovanj. Nujni stanovanjski problemi pa naj se rešujejo z začasnimi
najemi.
Glasovanje: 6 prisotnih (6 ZA)
Po razpravi so člani Odbora za proračun in finance na predlog predsednice glasovali o
sklepu:
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu, da potrdi nakup
stanovanja v izmeri 53,48 m2 za 130.000 €.
Glasovanje: 6 prisotnih (6 PROTI)
Ugotovitveni sklep: Predlagani sklep NI BIL sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisnik pisali:
Klavdija Jereb
Nataša Hribar, univ. dipl. ekon.
tajnica odbora

Predsednica odbora
Jana Špec, univ.dipl.ekon.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za turizem
Številka: 011-2/08
Datum: 30-jan-2008
ZAPISNIK
7. seje Odbora za turizem,
ki je bila v torek, 29.1.2008 ob 20. uri
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Matjaž Berčon,
Ludvik Kerčmar
Odsotni člani odbora: Miloš Ažman, Anica Holzner, Bojan Žerovec
Ostali navzoči: Matjaž Erjavec – direktor OU, Jana Špec in Slavko Ažman
Po ugotovitvi na sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red,
katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
Razno.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 11.12.2007;
Člani odbora za turizem na zapisnik 6. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem potrjujejo 6. zapisnik odbora z dne 11.12.2007.
Ad 2) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Obrazložitev je podal direktor OU.
Brez razprave so člani odbora SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme predlog
odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – turistični del.
Ad 3) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Obrazložitev je podal direktor OU.
Brez razprave so člani odbora s 3 glasovi ZA in 1 glas PROTI sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme predlog
odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009 – turistični del.
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne
regatne arene Zaka na Bledu;
Obrazložitev je podal direktor OU.
Člani odbora so v razpravi poudarili, da se je potrebno zavarovati v čim večji možni meri, da
se nam ne bi ponovila šahovska olimpijada. Člani odbora so predlagali, da se projekt
Ad 4)
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izgradnje veslaškega centra in ciljne regatne arene Zaka na Bledu opredeli kot projekt
nacionalnega pomena in zadolžili župana in direktorja OU, da ta predlog predstavita
odgovornim na državnem nivoju
Člani odbora so SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Odbor za turizem načelno soglaša z vsebino predlaganega pisma o nameri, vendar
predlaga Županu in Občinskemu svetu Občine Bled, da se sprejeme sledeči sklep:
»Župan in občinska uprava naj pozoveta pristojne državne organe, da vse investicije v
gradnjo objektov v veslaškem centru in regatni ciljni areni v Mali in Veliki Zaki
opredelijo, kot projekt nacionalnega pomena.«

5.
Razno.
Glede na to, da je občina Bled izrazito turistična občina, so člani odbora SOGLASNO sprejeli
naslednji sklep:
Člani odbora za turizem so mnenja, da je Bled opredeljen kot turistična občina in mora
prav zaradi tega razloga, kot eden od samostojnih odborov občinskega sveta tudi v
bodoče delovati odbor za turizem in se nikakor ne strinjajo s tem, da bi bil ta odbor po
spremembi občinskih aktov združen ali priključen drugemu odboru.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik Odbora za turizem
Anton Mežan
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 011-3/08
Datum: 31.1.2008
ZAPISNIK
6. seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v sredo, 30. januarja 2008 ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Lea Ferjan, Rado Mužan, Aleš
Vukelj , Ljubislava Kapus, Ana Miler
Opravičeno odsotna: Vanja Piber
Ostali navzoči: Marjana Burja in Neja Gašperšič - strokovna služba na oddelku za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Bled
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik Janez Petkoš članom odbora predlagal naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 12.12.2007;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Pismo o nameri za izvedbo projekta: Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
5. Organiziranje šolskih prevozov;
6. Razno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 12.12.2007
Pri pregledu zapisnika je predsednik odbora g. Petkoš želel dodatno pojasnilo glede
vprašanja ga. Kapusove na prejšnji seji odbora. Marjana Burja je ponovno na kratko
predstavila situacijo glede prodaje TVD Partizana in obrazložila kronologijo dogajanja.
Menila je, da je ob pregledu Zakona o športu, edino mogoč 20. člen, na katerega bi se
mogoče lahko še sklicevali, vendar pa je tudi to za preveriti, ali je to smiselno, glede na
prejeto sodbo Ustavnega sodišča. Če bi bil TVD Partizan vpisan v ZK kot družbena lastnina
(in ne lastnina ŠUS), ter da bi na njem skladno z 2. odstavkom 64. člena ŠUS uveljavljal
lastninsko pravico ter ga nato prodal, bi bil skladno z 19. členom Zšpo dolžan zagotoviti
nadomestni objekt-ali pa plačati (del) kupnine. Ljubislava Kapus je dejala, da na Športni uniji
Slovenija priznavajo, da bi morala občina to dobiti nazaj, če ima le pripravljen program športa
oz. če se že izvaja.
Člani so sprejeli sklep:
Naj se ponovno temeljito prouči 20. člen Zakona o športu, in pridobijo informacije, če
obstajajo še kakšne možnosti, da občina dobi nazaj v last objekt TVD Partizan oz. da
pridobi določen delež finančnih sredstev od prodaje tega objekta.
(6 prisotnih, 6 ZA)
Janez Petkoš je povedal, da sta se skupaj z Alešem Vukljem sestala z ravnateljem OŠ Bled
Ludvikom Hajdinjakom, da bi skupaj pregledali idejno zasnovo za športna igrišča pri šoli in
dejanske potrebe šole. Ugotovili so, da šola potrebuje takšna igrišča za potrebe izvajanja
telesne vzgoje v neposredni bližini šole. Pri izvedbi investicije je potrebno samo proučiti,
uporaba katerih materialov je bolj racionalna (tartan ali pesek - cenovna primerjava za
obdobje vsaj 10-ih let)
Po pregledu zapisnika so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 5. seje odbora, z dne 12.12. 2007. (6 prisotnih, 6 ZA)
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Ad 2) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Neja Gašperšič in Marjana Burja sta na kratko predstavile, na katerih proračunskih
postavkah so bile izvedene spremembe. Pripomba članov Odbora za družbene dejavnosti
na proračun, da trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati in da bi
moral biti indeks vsaj 105, je bilo možno upoštevati delno, indeks je povečan na 101,80.
Pri postavki 20120305 – Sofinanciranje projekta »Slow turism« so člani opozorili, da naj se
popravi tekst, ker ne gre za ureditev pristana za plovila pod hotelom Park, ampak za
ureditev obale pod Zdraviliškim parkom. Dogovoriti bi se bilo potrebno tudi o sofinanciranju
čolnarjev, kot glavnih uporabnikov tega pristana.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti sprejmejo predlog Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2008 in ga predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled v sprejem.
(6 prisotnih, 5 ZA, 1 PROTI)
Ad 3) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Predsednik Janez Petkoš je dejal, da se mu zdi dokument pripravljen pretehtano, poudaril pa
je, da je to okvir , ki se bo še spreminjal. Predlagal je članom, da ga sprejmejo.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti sprejmejo predlog Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2009 in ga predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled v sprejem.
(6 prisotnih, 5 ZA, 1 PROTI)
Ad 4) Pismo o nameri za izvedbo projekta: Izgradnja veslaškega centra in ciljne
regatne
arene Zaka na Bledu;
Vsebino in namen Pisma o nameri za izvedbo investicije je predstavila Marjana Burja.
Povedala je, da pomeni podpisano pismo o nameri šele začetek, da lahko občina prične s
postopki za prijavo načrtovanih investicij in investicijskih del na razpise za EU sredstva.
Temeljna zahteva za pridobitev sredstev iz EU skladov je namreč lastništvo objektov oz.
podeljena stavbna ali služnostna pravica. Marjana Burja je povedala, da je bil na Odboru za
turizem podan tudi predlog, da naj projekt Izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu postane projekt nacionalnega pomena in se vključi še 4. partnerja, to
je državo.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so predlagali, da naj župan čimprej skliče sestanek
vseh treh partnerjev – podpisnikov tega pisma o nameri in doseže dogovor o podpisu tega
pisma.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti so se seznanili in se strinjajo z vsebino pisma o
nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne arene Zaka
na Bledu ter pooblašča župana za podpis.
(6 prisotnih, 4 ZA)
Ad 5) Organiziranje šolskih prevozov;
Neja Gašperšič je na kratko povzela dejstva, navedena v gradivu, kot odgovor na svetniško
pobudo.
Člani so se strinjali s tem, da nakup avtobusa ni optimalna rešitev. Bili so enotnega mnenja,
da je potrebno stroške šolskih prevozov zniževati z odpravo nevarnih poti in zagotavljanjem
varnih poti v šolo in domov. To pomeni izgradnjo pločnikov, ureditev križišč, označitev šolskih
poti, ipd. Vsekakor z ureditvijo pločnikov ne bi reševali samo velikega stroška šolskih
prevozov, temveč bi bila to velika pridobitev za cel kraj - za občane in turiste. Ureditev
pločnikov je potrebno umestiti v prostorske plane občine in čimprej pričeti z izvajanjem
izgradnje.

18

Pripravi naj se tudi izračun, za koliko bi se zmanjšali stroški šolskih prevozov, če bi se uredile
varne poti na relaciji od šole do Zasipa, Rečice in Mlina.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za družbene dejavnosti so mnenja, da je rešitev zniževanja stroškov
šolskih prevozov v urejanju varnih poti (izgradnja pločnikov, ureditev križišč,
označitev šolskih poti, ipd.) na ožjem in širšem območju Bleda.
(6 prisotnih, 6 ZA)

Ad 5) Razno
Ana Miler je pripomnila, da naj se v bodoče pri zapisu odsotnosti piše »opravičeno odsotni«,
če se član opraviči.
Ana Miler je vprašala glede predloga preimenovanja Partizanske ceste v Cesto v Zasip,
ali so bili stanujoči na omenjeni ulici kaj vprašani o tem, kaj mislijo o preimenovanju. Člani
so mnenja, da gre za nepotreben strošek tako proračuna kot občanov, ki sledi ob
preimenovanju ulice.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklepa:
1. Naj se naredi anketa, kaj menijo o preimenovanju ulice prizadeti ljudje (stanujoči
na Partizanski ulici).
2. Člani Odbora za družbene dejavnosti se ne strinjajo z osnutkom Odloka o
preimenovanju ulice na območju naselja Bled.
(6 prisotnih, 5 ZA)

Seja je bila zaključena ob 18 30.

Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Janez Petkoš, univ.dipl.ing. gozdarstva, l.r.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Statutarno pravna komisija
Številka: 011-5/08
Datum: 1.2.2008
ZAPISNIK
8. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 31.1.2008 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine Bled
Prisotni: predsednica Davorina Pirc, Matjaž Berčon, Franc Pretnar, Aleš Vukelj
Opravičeno odsotna: Ljubislava Kapus
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer
Sejo je vodila predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi :
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije, z dne 13.12.2007;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
Pismo o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega centra in ciljne regatne
arene Zaka na Bledu;
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za
centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do
čistilne naprave Bled;
6. Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske
uprave Občine Bled in Občine Gorje;
7. Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled
8. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
9. Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
10. Razno
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet.
Ad 1
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 7. redne seje, zato so SOGLASNO
sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 7. seje Statutarno pravne komisije z dne 13.12.2007.

Ad 2
G. Berčon je izpostavil dejstvo, da v gradivu ni kadrovskega načrta, tako da upa, da se
prvotni kadrovski načrt ni spreminjal. Pravilno bi bilo, da se kadrovski načrt doda h gradivu.
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008, na občinskem
svetu.
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Ad 3
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za
obravnavo predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009, na občinskem
svetu.

Ad 4
G. Pirc je predlagala, da se na občinskem svetu točka prekvalificira v informacijo , da občina
v samo izvedbo investicije in tudi v pismo o nameri pritegne državo kot partnerja in da
točneje opredeli pričakovana bremena in finančne vire.
G. Berčon je izpostavil dejstva, o katerih so že govorili na Odboru za turizem (da naj bi bil to
nacionalni projekt, da gre za finančno prezahteven projekt za samo občino, da bi se lahko
našle druge oblike izvedbe tega projekta).
Člani statutarno pravne komisije so glede na dejstvo, da gre zgolj za seznanitev s sklepom
župana sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije predlagajo, da se na Občinskem svetu Občine Bled
ne obravnava in sklepa o pismu o nameri za izvedbo projekta: izgradnja veslaškega
centra in ciljne regatne arene Zaka na Bledu, ampak naj se pod to točko poda celovita
informacija o stanju projekta.
Glasovanje: 3 ZA, 1 PROTI
Ad 5
Člani statutarno pravne komisije so na osnovi kratke razprave SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da obrazložitev ni pripravljena skladno s 66.
členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled (navedene niso finančne posledice
za proračun) in pozivajo predlagatelja, da ga dopolni.

Ad 6
Po kratki razpravi so člani statutarno pravne komisije SOGLASNO sprejeli naslednji sklep:
Člani statutarno pravne komisije predlagajo, da se obrazložitev skladno s 66. členom
Poslovnika občinskega sveta Občine Bled dopolni z navedbo ocene stroškov dopolni,
da bo gradivo ustrezalo formalno pravnim pogojem za obravnavo na seji OS Občine
Bled.

Ad 7
Člani statutarno pravne komisije so na osnovi kratke razprave SOGLASNO sprejeli naslednji
sklep:
Člani statutarno pravne komisije menijo, da obrazložitev ni pripravljena skladno s 66.
členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled. Navedene niso finančne posledice
za proračun. Predlagatelje pozivajo, da predlog odloka dopolnijo pred obravnavo na
seji OS Občine Bled.

Ad 8
G. Berčon je uvodoma predlagal, da SPK izoblikuje osnutek statuta (in poslovnika) ter ga kot
takega, brez »nedorečenih« členov poda v obravnavo občinskemu svetu.
Kot prvo je bila izpostavljena določba, kakšno naj bi bilo novo število svetnikov. G. Berčon je
predlagal številko 17, s tem se je strinjal g. Vukelj. G. Pretnar je predlagal število 16.
Člani SPK so izglasovali sledeči sklep:
Predlaga se, da občinski svet Občine Bled v naslednjem mandatu šteje 17 svetnikov.
(Glasovanje: 2 ZA. 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN)
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V nadaljevanju se je sledilo vrstnemu redu (po členih) predlaganih sprememb.
1. Potrdi se predlog sprememb 1., 2., 3., 4. člena predloga (strokovna služba občine)
2. Predlog (g. Berčon) za ukinitev krajevnih skupnosti ni bil podprt.
3. Zadnji stavek 5. odstavka 14. člena se spremeni, tako da se glasi: »Prvo sejo občinskega
sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če
je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem
krogu volitev.«
4. Podpre se predlog g. Berčona in sicer 6. odstavek 14. člena se spremeni, tako da se
glasi: »Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katera so bili imenovani kot predstavniki
občinskega sveta traja enako dobo kot traja mandat teh organov, razen če je z njihovimi
ustanovnimi akti (korekcija strokovne službe) drugače določeno.«
5. Spremeni se 5. točka 2. odstavka 16. člena statuta, spremeni se tudi 10. točka 2.
odstavka 16. člena, tako da se glasi: »določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo
začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi
podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen« (skladno z 2.
odstavkom 33. a. člena Zakona o lokalni samoupravi; pojasnilo strokovne službe, o tem
kdo odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana: 2. odstavek 34. a. člena Zakona
o lokalni samoupravi določa: »V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.«)
6. G. Berčon je umaknil predlog za spremembo 3. odstavka 21. člena (….z dvotretjinsko
večino (predlagano: vseh) navzočih članov občinskega sveta.
7. Predlaga se smiselno predrugačenje 23., 24. in 25. člena statuta; v 23. členu se izpusti
besedica »lahko«, prečiščenje: stalni dve komisiji ostaneta),
G. Berčon je obrazložil svoj predlog odborov in komisije (komisija za statutarna in
postopkovna vprašanja, odbor za proračun in občinsko premoženje, odbor za prostor in
javno infrastrukturo, odbor za gospodarske in družbene dejavnosti, odbor za turizem).
Glede spreminjanja delovnih teles je bilo predlagano, da se sestanejo čez cca 3 tedne
(pred oddajo gradiva za naslednjo sejo) in da do takrat premislijo predmetno tematiko in
jo tudi uskladijo.
8. Soglasno je bilo predlagano, da se v 34. členu statuta izrecno določi, da ima občina le
enega podžupana in da naj ta določba velja takoj po sprejemu oziroma uveljavitvi
sprememb statuta. Potrdi se predlog 9. člena sprememb (strokovna služba občine)
9. Izvede naj se redakcijski popravek 3. odstavka 64. člena (sprememba iz SIT v €:
predlaga se 2.000 €.)
10. Ga. Pirc je izpostavila določbo 8. odstavka 20. člen statuta, ki določa obvezno udeležbo
na sejah občinskega sveta. Določilo je potrebno precizirati. V razpravi je bilo predlagano,
da bi se moralo določiti, da se mora direktor občinske uprave vedno udeleževati sej.
11. Umakne se predlog za spremembo uradnega glasila občine, kjer naj se objavljajo odloki.
Ad 9
Pripravijo naj se spremembe poslovnika skladno s sprejetimi predlogi, ki se nanašajo na
statut. Podrobneje se bodo člani spremembam določb poslovnika posvetili na posebej za
statut in poslovnik sklicani seji, ki bo sklicana čez cca. 3. tedne.
Ad 10 Razno
Pod razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisala: Aleksandra Žumer
Predsednica komisije
Davorina Pirc, univ. dipl. prav.
univ. dipl. ekon.
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Dodatni obrazložitvi:
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za
centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do
čistilne naprave Bled;
Ocena finančnih posledic odloka na proračun
Ocenjujemo, da odlok ne bo imel obremenjujočih finančnih posledic na proračun, saj stroške
celotne investicije, ki jo predmetna sprememba odloka omogoča, nosi izključno investitor, t.j.
Aljanko d.o.o.
Ocena pozitivnih finančnih posledic na proračun:
Z investitorjem je bila v mesecu maju 2007 sklenjena pogodba o rabi odpadne vode iz
cevovoda iz CČN Bled v Savo. Po tej pogodbi bi Aljanko d.o.o. občini letno plačal cca 1.500
€ (na osnovi posredovanih podatkov, potrebnih za izračun višine uporabnine), ob
predpostavki da mu projekt uspe izpeljati.
Na podlagi predmetne pogodbe in koncesijske pogodbe, ki jo je Aljanko d.o.o. že sklenil z
RS-ARSO za rabo vode reke Jezernice (skupno z vodo iz natege) je finančna konstrukcija
prihodkov občinskega proračuna sledeča:
- g. Aljančič letno plačuje državi po koncesijski pogodbi za rabo vode reke Jezernice cca.
1.300 €, od tega občina dobi 60 %, torej cca 750 €;
- sedaj (z rabo odpadne vode) naj bi se ta znesek predvidoma povečal (maksimalno) na
cca 2.500 €/letno.
Točnega izračuna ni možno pripraviti, saj investitor ni posredoval podatkov o tem, koliko bo
dejansko povečanje proizvodnje el. energije, oz. trenutno s temi podatki še ne razpolaga. Z
obratovanjem M kanala se namreč obstoječi dotok na MHE Jezernica zmanjša, poveča pa
dotok obravnavane odpadne vode, tako da podatki o kapacitetah niso točni.

Osnutek Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju skupne občinske
uprave Občine Bled in Občine Gorje;
Finančne posledice za proračun občine Bled bodo pozitivne, in sicer:
 19.732 € bo v letu 2008 prispevala Občina Gorje, za 4 zaposlene v skupni upravi
 35.416 € bo v letu 2009 za leto 2008 refundiranih iz državnega proračuna s strani Službe
Vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo, za stroške plač in materialne stroške
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-4/07
Datum: 04. 02. 2008
ZAPISNIK
8. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v ponedeljek, 04.02.2008
ob 17.00 uri v zgornji sejni sobi občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora,
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Jožef Dijak, ga.
Marjetka Mandeljc, g. Sergej Učakar
Opravičeno odsoten: g. Boris Cvek
Ostali prisotni: Protim Ržšnik Perc: g. Zvonko Sajevic ( pri točki 4 .)
Občinska uprava: ga. Romana Starič, g. Franci Pavlič, g. Sandi Šlibar
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 12.12.2007;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled;
5. Razno
Začetek seje: ob 17.00, zaključek seje: ob 17.45.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora g. Franc Pogačar pozdravil vse prisotne, ter
predstavil nova člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo. Predsednik odbora je prebral
predlagani dnevni red.
Zaradi prisotnosti poročevalca g. Sajevica, Protim Ržšnik Perc pri točki 4. je predsednik
odbora predlagal spremembo dnevnega reda. Predlog spremenjenega dnevnega reda je bil
sprejet, tako da se spremenjen dnevni red glasi:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 12.12.2007:
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za
centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M«
do čistilne naprave Bled;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
5. Razno.
Sklep:
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili
spremenjen dnevni red.
K točki 1.:
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 12.12.2007
Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo niso imeli pripomb na zapisnik.
Sklep:

Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili
zapisnik 7. seje odbora, z dne 12.12.2007
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K točki 2.:

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled
Uvodno obrazložitev je podal g. Sajevic Zvonko iz podjetja Protim Ržšnik, ki je na kratko
predstavil spremembe in dopolnitev lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Bled z
zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled. Gre predvsem za
spremembo lokacijskega načrta za izgradnjo kanala za odvajanje prečiščenih odpadnih voda
iz Centralne čistilne naprave. Prečiščene vode iz čistilne naprave se bodo lahko odvajale v
obstoječi VS kanal, ali preko novozgrajenega tlačnega cevovoda do male hidroelektrarne
Jezernica, od koder je predviden iztok v Savo Bohinjko. Ob tem je povedal, da je
obravnavani prostorski akt trenutno v fazi javne razgrnitve.
V razpravi je g. Pogačar povedal, da se bo s spremembo lokacijskega načrta, oziroma z
izgradnjo tlačnega cevovoda do hidroelektrarne Jezernica izkoriščala še vodna energija. Ga.
Starič je povedala, da se je občina Bled predhodno pogovarjala tudi s koncesionarjem o
možnem izkoriščanju vodne energije, vendar zaradi zakonskih ovir glede direktnega odkupa
elekrične energije od proizvajalca (brez omrežnine), realizacija ni bila možna. Zato je Občina
Bled sklenila s podjetjem Aljanko d.o.o. Pogodbo o rabi odpadne vode iz cevovoda iz CČN
Bled v Savo, po kateri bo občina prejela določen delež (1,6 %) od povprečne prodajne
vrednosti proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije v preteklem
letu( uporabnina).
G. Verniga je zanimalo vrednost investicije in višina sredstev, ki se bodo na podlagi
podpisane pogodbe zbrala v občinskem proračunu. g. Sajevic Zvonko iz podjetja Protim
Ržšnik je povedal, da okvirna vrednost investicije v višini cca. 100.000 €. Ga. Starič je
povedala, da so bili izdelani okvirni izračuni uporabnine (glede na razpoložljive podatke), na
podlagi zahtev članov odbora iz razprave pa bodo strokovne službe občine Bled do
naslednje seje odbora pripravili natančnejše podatke.
G. Dijak je imel vprašanje v zvezi s pridobivanjem smernic za načrtovanje sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta od Zavoda RS za varstvo narave, kar je obrazložil g. Sajevic.
Po razpravi je odbor sprejel naslednji
Sklep:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M«
do čistilne naprave Bled in ga predlagajo občinskemu svetu Občine Bled
v sprejem.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
K točki 3:
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
Kratko obrazložitev je podala ga. Romana Starič ter članom odbora pojasnila vse
spremembe, ki so bile na podlagi pripomb in pobud članov odborov in članov občinskega
sveta upoštevane v predlogu proračuna. Prav tako pa so bili usklajeni tudi NRP. Na kratko je
članom odbora predstavila finančni in terminski plan večjih investicij.
G Verniga je zanimala gradnja komunalne infrastrukture na zaledju Prešernove ceste. Kratko
obrazložitev mu je podal g. Pavlič, ki je povedal, da se v letošnjem letu načrtuje nadaljevanje
gradnje fekalne in meteorne kanalizacije nad Zdravstvenim domom Bled, investicija se
financira iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda.
G. Pogačar je na koncu razprave imel pomisleke glede obsega osvetljevanja javnih površin,
predvsem v poznih večernih urah.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
Sklep:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo predlog Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2008 in ga predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled v sprejem.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
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K točki 4.:
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009
Kratko obrazložitev je podala ga. Romana Starič ter članom odbora pojasnila vse
spremembe, ki so bile na podlagi pripomb in pobud članov odborov in članov občinskega
sveta upoštevane v predlogu proračuna.
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji
Sklep:
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo predlog Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2009 in ga predlagajo občinskemu svetu
Občine Bled v sprejem.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
K točki 5.:
Razno
G. Vidic je ponovno izpostavil problematiko postavitve konfina pri objektu lastnika Krevljič ob
Prešernovi cesti. Predvsem ga je zanimalo, kakšne so bile aktivnosti s strani občine Bled na
pristojne inšpekcijske službe. Zato zahteva, da se mu pripravi ustrezni odgovor.
Prav tako je imel vprašanje v zvezi z ureditvijo dovozne ceste pri Osnovni šolo Bled.
Drugih vprašanj in pobud pod to točko razno člani Odbora niso imeli, zato je predsednik sejo
ob 17.45 uri zaključil.

Zapisal:
Franci Pavlič

predsednik OGI:
Franc Pogačar

Tajnica odbora: mag. Romana Starič
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