12. jun.2014
Zapisnik
18. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek, 12.
junija 2014, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in član Miran Vovk
Opravičeno odsotna: Jana Špec in Davorina Pirc
Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na
prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s
sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
Predlog dnevnega reda:
1.
Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2.
Sprejem Zapisnika 17. redne seje
3.
Kadrovske
3a/ imenovanje občinske volilne komisije
3b/ seznanitev s prehodom mandata člana občinskega sveta
4.
Razno

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 18. seje
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/18:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red
18. seje.
Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje komisije, z dne 12.3.2014
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/18:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 17. redne seje
komisije z dne 12.3.2014.

Točka 3:
kadrovske zadeve
Tč. 3a/ imenovanje občinske volilne komisije

Skladno z določbo 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (UL RS št. 94/07, 45/08 in 83/12) se
volilne komisije imenujejo za štiri leta. Ker je občinski volilni komisiji Občine Bled potekel
mandat, je bil objavljen poziv za posredovanje predloge za imenovanje novih članov (poziv je bil
posredovan 21.3.2014, prvotno določeni rok za oddajo predlogov je bil: 25.4.2014, ki je bil nato
podaljšan do 4.6.2014).
Skladno z določbo 35. člena občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter
njihovi namestniki (skupaj osem oseb). Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije
in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v
občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje
občinski svet.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli
SKLEP 3a/18:
1. KMVVI soglaša s predlogom imenovanja OVK in predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Bled
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in
83/12) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/12) je Občinski svet
občine Bled na __ redni seji dne __.__. 2014 sprejel
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bled
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
Predsednica:
Danja Rus, Župančičeva 2b, Bled.
Namestnica predsednice:
Aleksandra Žumer, Za gradom 7A, Bled
Član:
Namestnik člana

Nadja Vidic, Ledina 40, Zasip, Bled
Špela Kapus, Prešernova 8, Bled

Član:
Namestnik člana:

Karmen Schindler Bernard, Koritno 48a, Bled
Romana Soklič; Selo pri Bledu 22

Član:
Namestnik člana

Alenka Korošec, Alpska cesta 17, Bled
Melita Pretnar Kofol, Rečiška 17, Bled.
II

Občinska volilna komisija se imenuje za 4 leta.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Bled.
Št.
Bled, dne

Župan Občine Bled
Janez Fajfar l. r.

Tč.3b/ seznanitev s prehodom mandata člana občinskega sveta
Pri tej točki član komisije Toni Mežan zapusti sejo. Predsednik komisije g. Petkoš sejo zaradi
nesklepčnosti prekine.
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.

Datum: 12-jun-2014
ZAPISNIK
19. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek, 12. junija 2014, ob 16.00 uri, v sejni sobi
občine Bled.
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen
Kovač in Anton Omrzel
Ostali prisotni: Andrej Eržen, Kabinet župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da
je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim novim dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika 18. redne seje
3. Obravnava dnevnega reda 19. seje OS
4. Razno
Točka 1

Sprejem dnevnega reda 19. redne seje

Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/19
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red 19. redne seje.
Točka 2

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje komisije, z dne 12.3.2014

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/19
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 18. redne seje z dne 12.3.2014.
Točka 3

Obravnava dnevnega reda 19. seje OS

Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 3/19
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
predlaganega gradiva dnevnega reda 19. seje občinskega sveta Občine Bled.

Točka 4

Razno

Druge razprave ni bilo, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila zaključena ob 16.30
uri.

Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije

ZAPISNIK
18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 12.6. 2014 ob 17. uri

Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Anton Mežan, Milan Rejc, Pavla Zupan
Opravičeno odsotni: Vanja Piber
Odsotni: Bojana Pipan
Ostali navzoči: Matjaž Berčon (pri 2. točki), Primož Lah (pri 4. točki), Andrej Pavlin (pri 5. točki)
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je predlagala spremembo dnevnega
reda:
Predlog dnevnega reda:

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca
Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove
odsotnosti v Vrtcu
3. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
4. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj
za leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti
5. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013
6. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
Člani odbora so soglasno sprejeli spremembo dnevnega reda.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 2) Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov
Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove
odsotnosti v Vrtcu
Kratko obrazložitev je podal direktor OU Občine Bled Matjaž Berčon. Povedal je, da bo investicija
v vrtcu potekala predvidoma od julija do decembra 2014. Čez poletje se bo vrtec preselil v
osnovno šolo, s 1.9. 2014 pa do konca poteka investicije pa v vojašnico na Bohinjsko Belo.
V razpravi sta Pavla Zupan in Milan Rejc menila, da je mogoče procent olajšave previsok, vendar
je direktor odgovoril, da se z nižjim procentom pojavi problem odpuščanja zaposlenih za
določen čas, čemur sledijo tudi odpravnine, kar pomeni dodatna sredstva. Višina tega procenta
je usklajena z vrtcem.

Po razpravi so člani odbora sprejeli sklep:

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o
odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu.

Ad 3) Sprejem Zapisnika 17. redne seje
Pavla Zupan je imela pripombo, da v Zapisniku 17. redne seje Odbora za družbene dejavnosti ni
zapisano, da je izpostavila problem športnega igrišča pri Osnovni šoli Bled. Igrišče namreč visi
in to ni v redu. Gre za velik obseg javnih sredstev, s katerimi je potrebno gospodarno upravljati.
Vsekakor je potrebno to napako čimprej odpraviti. Toni Mežan je dodal, da bo napaka
odpravljena do konca investicije.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 17. seje Odbora za družbene dejavnosti s pripombo glede napake na
športnem igrišču pri Osnovni šoli Bled.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 4) Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in
Bohinj za leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti

Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2013
in Občinski program varnosti je predstavil Primož Lah, vodja MIR Bled in Bohinj.
V razpravi je Milan Rejc vprašal, glede na primerjavo s prejšnjim obdobjem, ali je bilo v letu 2013
več prekrškov, ali so bili redarji več na terenu. Primož Lah je odgovoril, da so od leta 2012 več
na terenu (več je pobrane parkirnine in več je zaračunanih glob za nepravilno parkiranje).
Zavzemajo se, da bodo v prihodnosti več naredili še na področju ravnanja z odpadki.

Toni Mežan je dal pobudo, da se ob jezeru pod cerkvijo ponovno namesti prometni znak
»Prepovedano za motorna vozila«, kajti sedaj, ko je samo prometni znak »Cona za pešce«, se
veliko vozil vozi po tej cesti, kar predstavlja veliko slabšo prometno situacijo kot prej, ko je
prometni znak še stal.
Zanimalo ga je tudi, zakaj se zadnje čase parkomati ne kvarijo več toliko. Primož Lah je
odgovoril, da je prej s parkomati upravljala varnostna služba, od lani pa to delo opravlja
občinsko redarstvo. To je bolj racionalno s finančnega vidika, ni več slabega ravnanja z
napravami in tudi reakcijski čas popravila je krajši (kar pomeni tudi, da ni tako velikega izpada
dohodka iz naslova parkirnin).

Primož Lah je povedal, da je bilo lani precej vandalizma. Precej se pozna, da je na Bledu vedno
več gostov hostlov, ki se v nočnih urah vračajo v nastanitvene objekte. S tem povzročajo veliko
hrupa, puščajo smeti, ipd. Letos je pripravljena brošura o javnem redu in miru in na splošno o
pravilih, ki veljajo za turistični kraj. Člani so bili mnenja, da je potrebno to akcijo preverjanja in
obveščanja čimbolj razširiti. Zdi se jim, da se povzroča velika škoda, ko nizkocenovni hostli
nižajo nivo turističnih storitev na Bledu. Pavla Zupan je še dodala, da imajo gostje in občani
pravico do reda in miru. Primož Lah je dejal, da je kontaktiral gradbeno inšpekcijo glede
prostorskih standardov namestitvenih kapacitet, kjer so dejali, da naj se navedejo konkretni
primeri, na podlagi katerih bo lahko gradbena inšpekcija potem ukrepala.

Toni Mežan: ali obstaja pravna podlaga za neprijavljene namestitve npr. divje kampiranje ob
Savi. Dan je bil odgovor, da v primeru, da imajo ti ljudje soglasje lastnika zemljišča, jih redarji oz.
policija ne sme preganjati. V primeru, da soglasja lastnika nimajo, jih lahko preganjajo, kar je
letos policija tudi storila.
Izpostavil je še problem kanalizacije v Ribnem, ki nima uporabnega dovoljenja. Določenim
občanom povzroča veliko nevšečnosti in ga zanima, kdaj bo to urejeno. Odgovor je bil, da lahko
traja tudi še eno leto, da bo to urejeno.

Pavla Zupan: koliko redarjev je zaposlenih? Odg.: Za vse tri občine (Bled, Bohinj in Železniki) je
sedaj 9 zaposlenih. Vprašala je še, ali bodo dali pobudo vsaj za poletne mesece, da se št.
zaposlenih poveča.
Andrej Pavlin iz Policijske postaje Bled je dejal, da tudi na Policiji primanjkuje kadra, vendar si
pomagajo z izmenjavami iz okoliških krajev. Na vprašanje, ali naj občina da pobudo za povečanje
dežurstev med turistično sezono, je odgovoril, da naj občina da pobudo na Ministrstvo za
notranje zadeve. Primož Lah je še dodal, da je zelo pomembno, da se čimveč policijskega dela
opravlja na terenu, za kar je pohvalil novega komandirja.

Pavla Zupan: ali je potrebno tudi obiskovalce (prijatelje, sorodnike, ki pridejo na obisk), prijaviti
in za njih plačati turistično takso, čeprav so samo na obisku. Primož Lah je odgovoril, da če
bivajo v turističnih namestitvah, potem morajo plačati turistično takso. Za tujce pa je obvezna
policijska prijava.

Toni Mežan: pričela se je kopalna sezona in zato predlaga policistom oz. redarski službi, da malo
več pozornosti namenijo kolesarjem, ki vozijo z neprimerno hitrostjo po pešpoteh in cestah.
Imel je še par vprašanj:

-

Ali ima policija možnost kaznovanja tistega, ki lažno kliče na 113. Odg.: imajo možnost,
vendar je potrebno prekršek zelo argumentirati in je velikokrat odvisno od spleta
okoliščin.
Ali ima lahko nekdo na svoji hiši videokamero, ki snema pešce in avtomobile na cesti?
Odg.: Ne
V OPN sta po njegovem spominu predvideni dve lokaciji za mladinska prenočišča
(hostle). Kdo bo skrbel za prekvalifikacijo ostalih iz ''mladinskih prenočišč'' (hostlov) v
kategorijo ''prenočišče''? Odg. Gradbena inšpekcija.

Po razpravi so člani odbora sprejeli sklep:

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z delovanjem Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2013 in z Občinskim programom varnosti.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 5) Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013

Poročilo je predstavil Andrej Pavlin iz Policijske postaje Bled.
V razpravi je Karmen Kovač vprašala, kateri znak na Koritenski je potrebno po novem
upoštevati. Nekaj dni je namreč na cesti narisan znak Cona 30, postavljen pa je še vedno tudi
prometni znak omejitev 40 km/uro. Odgovor je bil, da do nadaljnjega velja znak 40 km/uro.

Po razpravi so člani odbora sprejeli sklep:

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Policijske postaje Bled za leto
2013.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 6) Razno
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 1915 uri.

Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač

Odbor za proračun in občinsko premoženje
Številka:
Datum:

011-1/201110.6.2014

ZAPISNIK
19. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 10.06.2014 s
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Klemen Pangerc, Slavko Ažman (17.40),
Strgar Marija ( 17.15);
Odsotni:, Franci Pavlič, Srečko Vernig;
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon, Janez Resman;
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
5. Seznanite v s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013
6. Razno
Točka 1)

Sprejem dnevnega reda 19. redne seje

Predsednica je predlagala spremembo dnevnega reda zaradi prisotnosti zunanjega
poročevalca Janeza Resmana in sicer, da se 5. točka Seznanite v s Poslovnim poročilom
JP Infrastruktura Bled za leto 2013 prestavi na 2. točko, potem pa se točke obravnavajo
naprej po vrstnem redu.
Spremenjeni vrstni red 19. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotnih: 4 ZA, 0
PROTI)
Točka 2)
Seznanite v s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podal direktor JP Infrastruktura Bled Janez Resman. S poslovanjem
podjetja je zadovoljen. Podjetje je leto 2013 zaključilo z dobičkom 149.324 € in sicer na
turističnem delu 12.028 € na komunalnem delu 137.286 €. Opozoril je na novost in sicer na
ponovi zagon Straže pozimi, kar se je izkazalo za uspešno.
V razpravi je bilo opozorjeno na nekaj napak v gradivu in sicer različni podatki v tabelah pri
turističnem delu, Jana Špec je opozorila na prikaz indeksa v tabelah ( ne v decimalkah…). Janez
Resman odgovori, da bodo napake do seje odpravili.
Klemen Pangerc: ali bi bilo možno sankanje tudi v zimski sezoni, Janez Resman odgovori, da
glede na zaviralni sistem sank to trenutno ni možno, vendar že delajo sani, ki bi omogočale
sankanje tudi pozimi.
Jana Špec: glede na dobiček podjetja meni, da so cene za občane postavljene previsoko ali pa
podjetje dobi iz proračuna preveč denarja. Odgovor Janeza Resmana je, da je to delno res, zato so
tudi cene znižali.
Jana Špec: Grajsko kopališče bi obvezno morali odpreti že 1. maja oz. glede na vremenske
razmere, s čemer se je strinjal tudi Janez Brence. Opozorila je tudi na to, da bi bilo potrebno že
spomladi ocvetličiti parke. Ne strinja se s tem, da v največji sezoni kopljejo in delajo okoli jezera.

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
se seznani s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013.
2. Grajsko kopališče je v bodoče potrebno odpreti glede na vremenske razmere.
3. Park okoli jezera je potrebno ocvetličit že spomladi.
Točka 3)
Sprejem Zapisnika 18. redne seje
Zapisnik 18. redne seje je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI):

Točka 4)
Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Premoženjska bilanca občine je zbirna bilanca
vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ter proračuna občine.
Premoženjska bilanca je v bistvu konsolidirana bilanca stanja – seštevek sredstev in virov
sredstev na dan 31.12.2013 iz bilance stanja proračuna občine Bled kot neposrednega
uporabnika proračuna, ter seštevek sredstev in virov sredstev iz bilance stanje posrednih
uporabnikov proračuna: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Zavod za kulturo Bled,
Vrtec Bled, OŠ Bled, OZ Gorenjske.
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 Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2013.
Točka 5)
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
a) Prodaja zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepa (6 prisotnih: 4
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče v
izmeri 72 m2 po ceni 168,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
b) Gradnja objekta gospodarske javne infrastrukture na zemljiščih s parc. št. 919/1 in
919/5 k. o. Želeče.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep, da je gradnja objekta gospodarske javne
infrastrukture - učna pot ob Jezernici z razgledišči, na priobalnih zemljiščih s parc.
št. 919/1 in 919/5 k. o. Želeče v javnem interesu.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena (javna pot) na nepremičninah s parc. št. 919/1 in 919/5 k.
o. Želeče.
c) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 984/5 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 prodajo dela zemljišča s parc. št. 984/5 k. o. Želeče v
izmeri pribl. 100 m2 po povprečni ceni 83,20€ / m2 in pooblašča župana za podpis
ustrezne pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
č) Ureditev premoženjskih zadev z Ministrstvom za obrambo RS
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišč s parc. št. 1076/41, 1076/42,
1076/43, 1076/44, 1076/45, 1076/46 k. o. Selo pri Bledu v skupni izmeri 14.608
m2 v lasti Občine Bled, za parc. št. 320/14 k. o. Želeče v izmeri 495 m2 in parc. št.
308/68 k. o. Bohinjska Bela v izmeri 2.722 m2 v lasti MORS in pooblašča župana za
podpis ustrezne pogodbe.
2. Občinski svet ugotovi, da predstavlja zemljišče s parc. št. 320/14 k. o. Želeče
grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi lastninske pravice se
v zemljiški knjigi predlaga zaznamba javnega dobra.
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled
za leto 2014 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
d) Prodaja zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri Bledu
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 prodajo zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri Bledu
v izmeri 3.856 m2 na javni dražbi z izklicno ceno 20,00€ / m2 in pooblašča župana za
podpis ustrezne pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.

e) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o.
Bohinjska Bela v izmeri pribl. 30 m2 po ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za
podpis ustrezne pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
3. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela iz
javnega dobra in prenos v last Občine Bled.
f) Prodaja zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica v
izmeri 40 m2 po ceni 23,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
3. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča 463/176 k.o. Rečica iz javnega
dobra.
g) Izvzem zemljišča s parc. št. 448/20 k. o. Bled iz javnega dobra
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (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 parc. št. 448/20 k. o. Bled iz
javnega dobra. Parc. št. 448/20 k. o. Bled ostane v lasti Občine Bled.
Točka 6) Razno
Janez Brence: Predlagal je, da strokovne službe Občine Bled do naslednje seje odbora pripravijo
preglednico kaj »se je dogajalo« z občinskim premoženjem v času mandata 2010-2014.
Jana Špec: Vprašala je, kakšna je likvidnostna situacija Občine Bled. Odgovor direktorja je bil, da
je likvidnost občine trenutno slaba, vendar pa bo konec julija in konec avgusta stanje boljše,
glede na to, da bodo v proračun pričela pritekati sredstva in naslova NUSZ.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):

1. Strokovne službe Občine Bled naj do naslednje seje odbora pripravijo preglednico
kaj »se je dogajalo« z občinskim premoženjem v času mandata 2010-2014.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.

Številka: 011-4/2011
Datum: 12. 6. 2014

ZAPISNIK

19. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v sredo, 11.
6. 2014, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu.

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Janez Petkoš - predsednik odbora, , Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Peter Pogačar,
Opravičeno odsotni: mag. Slavko Ažman, Davorina Pirc, Anton Omerzel
Ostali prisotni: Bojan Homec (WTE d.o.o. – pri točki 5), Alojzij Babič (Adriaplin d.o.o. – pri točki 4),
Milan Železnik in Luka Volk (Petrol – pri točki 6), direktor občinske uprave Matjaž Berčon,
podžupan Anton Mežan, Saša Repe

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Severna
razbremenilna cesta na Bledu
5. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in kolesarskih
poti v Občini Bled
8. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
9. Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
10. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
11. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
12. Razno

Seja Odbora se je pričela ob 16.00 uri z javno obravnavo osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki je služila tudi kot
predstavitev 4. točke dnevnega reda odbora (javna obravnava in obravnava 4. točke seje
odbora je potekala sočasno).
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
Zaradi prisotnosti poročevalcev se prisotni strinjajo, da se točke dnevnega reda preštevilčijo, tako
da se preštevilčen dnevni red glasi:

1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Severna
razbremenilna cesta na Bledu
3. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
4. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
5. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
6. Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
7. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
8. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in kolesarskih
poti v Občini Bled
11. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
12. Razno
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili dnevni red.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 2) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Severna razbremenilna cesta na Bledu
Obrazložitev so podali župan Janez Fajfar, predstavnica izdelovalca OPPN SRC, podjetja Protim
Ržišnik Perc d.o.o., Evgenija Petak, predstavnika izdelovalca projektne dokumentacije za cesto,
podjetja Projekt nizke zgradbe d.o.o. Ljubljana, Marko Jelenc in Miha Zupančič.

Na javni obravnavi so bile podane pripombe, ki bodo zapisane v ločeni zabeležki javne obravnave.
V razpravi so se člani odbora strinjali, naj občinska uprava v največji možni meri upošteva
pripombe javnosti, podane na javni obravnavi.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili osnutek Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Severna razbremenilna cesta na Bledu s pripombo,
naj občinska uprava v največji možni meri upošteva pripombe javnosti, podane na javni obravnavi.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem Zapisnika 18. redne seje
Člani odbora na Zapisnik 18. redne seje Odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 18.
redne seje Odbora.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 4) Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
Obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Alojzij Babič, ki je predstavil poročilo o
izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2013. Članom odbora je predstavil tehnične podatke o
zgrajenem plinovodu v letu 2013, komercialne podatke o odjemalcih in porabi zemeljskega plina,
ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. V nadaljevanju je prisotnim
predstavil plan gradnje plinovodnega omrežja v letu 2014 in sicer na območju KS Rečica
(Razgledna, Prisojna) in na območju Mlina.
V kratki razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi z cenami zemeljskega plina, ter število
odjemalcev zemeljskega plina, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja Adriaplin za leto 2013.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 5) Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Bojan Homec. Članom odbora je na
kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil trenutno
stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema.
V razpravi je podžupan Anton Mežan povprašal, kako deluje črpališče v Ribnem ob Cesti I. grupe
odredov, kjer naj bi bile po podatkih predsednika KS Ribno precej pogoste okvare. Predstavnik
koncesionarja je pojasnil, da se na območju Ribnega še posebej pogosto izvajajo redni pregledi in
servisi ter da tudi zaradi ustreznejših navad ljudi v zadnjem času ni več bistvenih težav. V razpravi
je bilo še ugotovljeno, da bo potrebno nadaljevati z ukrepi za zmanjševanje pritoka meteornih in
izvirskih voda na čistilno napravo, saj le-te še vedno predstavljajo približno 1/3 stroškov odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled.

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja WTE za leto 2013.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 6 Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podal predstavnika koncesionarja Petrol, Luka Volk in Milan Železnik.
Članom odbora sta na kratko obrazložila poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za javno
razsvetljavo v letu 2013.
Člani odbora so se v razpravi strinjali, da je odzivnost službe za odpravo napak odlična.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom
koncesionarja Petrol za leto 2013.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 7 Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

a) Prodaja zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče v izmeri 72 m2
po ceni 168,00€ / m2.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

b) Gradnja objekta gospodarske javne infrastrukture na zemljiščih s parc. št. 919/1 in
919/5 k. o. Želeče
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme sklep, da je gradnja objekta gospodarske javne
infrastrukture - učna pot ob Jezernici z razgledišči, na priobalnih zemljiščih s parc. št. 919/1
in 919/5 k. o. Želeče v javnem interesu in da
sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (javna
pot) na nepremičninah s parc. št. 919/1 in 919/5 k. o. Želeče.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

c) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 984/5 k. o. Želeče
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 984/5 k. o. Želeče v izmeri pribl. 100 m2
po povprečni ceni 83,20€ / m2.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

č) Ureditev premoženjskih zadev z Ministrstvom za obrambo RS
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi menjavo zemljišč s parc. št. 1076/41, 1076/42, 1076/43, 1076/44,
1076/45, 1076/46 k. o. Selo pri Bledu v skupni izmeri 14.608 m2 v lasti Občine Bled, za parc.
št. 320/14 k. o. Želeče v izmeri 495 m2 in parc. št. 308/68 k. o. Bohinjska Bela v izmeri
2.722 m2 v lasti MORS in predlagajo, da Občinski svet ugotovi, da predstavlja zemljišče s
parc. št. 320/14 k. o. Želeče grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi
lastninske pravice se v zemljiški knjigi predlaga zaznamba javnega dobra.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

d) Prodaja zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri Bledu
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri Bledu v izmeri 3.856 m2 na
javni dražbi z izklicno ceno 20,00€ / m2.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

e) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi izvzem parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela iz javnega dobra in prenos v
last Občine Bled, ter potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela v
izmeri pribl. 30 m2 po ceni 40,00€ / m2.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

f) Prodaja zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi izvzem zemljišča 463/176 k.o. Rečica iz javnega dobra (prenos v last
Občine Bled), ter potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica v izmeri 40 m2 po
ceni 23,00€ / m2.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

g) Izvzem zemljišča s parc. št. 448/20 k. o. Bled iz javnega dobra
Obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet
Občine Bled potrdi izvzem zemljišča parc. št. 448/20 k. o. Bled iz javnega dobra. Parc. št.
448/20 k. o. Bled ostane v lasti Občine Bled.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 8) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
Obrazložitev sta podala Matjaž Berčon in Saša Repe. 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 9) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 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 varnosti v
cestnem prometu v naseljih.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 10) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 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 kategorizaciji
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0

Ad 11) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
Obrazložitev sta podala Saša Repe in Matjaž Berčon. Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji
sklep:
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 stanovanjske hiše
na parc. št. 658/3 k. o. Želeče, št. projekta 28/13, ki ga je izdelala odg. projektantka Beti
Poljanšek Koman u.d.i.a. .
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 12) Razno
- Pod točko razno ni bilo predlogov, zato je predsednik sejo ob 1900 zaključil.
Zapisala:
Saša Repe

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš

