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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 87/2012) in 21. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09) sklicujem 

 
 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 18. 3 . 2014, ob 16.00, 

v konferenčni dvorani Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Potrditev mandata članici občinskega sveta 
3. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
4. Pobude in vprašanja 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

urejanja BL- S 24 Mlino 
6. Sprejem Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled 
7. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

javnih površin v Občini Bled 
8. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in 

Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014 
9. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled  

10. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti 
Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled  

11. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
12. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

– rebalans I 
13. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
14. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 

Občini Bled 
15. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k 

Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 
16. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Letnemu 

finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014 
17. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj  
18. Razno 
 
Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega sveta 
posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na spletnih straneh 
občine (http://obcina.bled.si). 
 
Bled, 7.  marec 2014 
Številka: 034-1/2014-1 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
 
 
 

 

http://obcina.bled.si/
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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
1. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
sreda, 12. 3. 2014, ob 16.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled 
 
2. Statutarno-pravna komisija 
sreda, 12. 3. 2014, ob 17.30 v zgornji sejni sobi Občine Bled 

 
3. Odbor za gospodarstvo in turizem 
torek, 11. 3. 2014, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje 
torek, 11. 3. 2014, ob 16.00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled  
 
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
četrtek, 13. 3. 2014,  ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
6. Odbor za družbene dejavnosti 
četrtek, 13. 3. 2014,  ob 16.00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabila poslana: 
 članom občinskega sveta (z gradivom), 
 članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom), 
 direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom), 
 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom), 
 predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom), 
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom), 
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,  
 načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič, 
 državnemu svetniku mag. Stevu Ščavničarju, 
 novinarjem,   
 arhiv. 
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Gradivo za sejo  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

 

 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  

(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09 in 87/2012)  
sklicujem 

 
 

17. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v sredo, 12. 3.  2014, ob 16.00, 

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne  in 1. izredne seje  
3. Potrditev mandata članici občinskega sveta 
4. Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo in turizem 
5. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj    
6. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po el. 
pošti andrej.erzen@bled.si. 
 
 
 
 

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnik komisije Andrej Eržen 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Z A P I S N I K  
 
16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 
dne 27.11.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled – 1. nadstropje 
 
PRISOTNI: Predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani komisije: Jana Špec, 
Davorina Pirc in Miran Vovk. 
 
DNEVNI RED:  
1.     Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2.     Sprejem Zapisnika prejšnje seje 
4.     Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
5.     Razno 
 
Točka 1.: Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo nobene pripombe, zato so člani komisije na predlog 
predsednika soglasno sprejeli  
SKLEP št. 1 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red 16. redne 
seje. 
 
Točka 2.: Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
 
Na zapisnik ni bilo nobene pripombe, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli  
SKLEP št. 2 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 15. redne seje. 
 
Točka 3.: Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
 
Osnutek Pravilnika o občinskih priznanjih je predstavil podžupan Anton Mežan.  
Povod za spremembo Pravilnika so bile vsakoletne razprave in težke odločitve članov Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri oblikovanju predloga dobitnikov občinskih 
priznanj, saj je v veljavnem Pravilniku ''teža priznanj'' razdeljena na Zlato, Srebrno in Bronasto 
plaketo. Težko ali mnogokrat nemogoče je namreč ''tehtati'' med dobitniki, kdo si zasluži višje 
priznanje. Zato so se nam v Komisiji vedno porajala vprašanja: Si bolj žlahtno plaketo zasluži 
nekdo, ki že npr. 35 let svoj prosti čas namenja delu v kulturnemu, gasilskemu ali  drugemu 
društvu, klubu… ali nekdo, ki je osvojil medaljo na olimpijadi in ime kraja zapisal na svetovni 
športni zemljevid? Je bolj zaslužen nekdo, ki je z junaškim dejanjem morda rešil človeško 
življenje ali tisti, ki s svojim podjetjem redno daje kruh mnogim zaposlenim ter poleg tega redno 
prispeva donacije domačim klubom? Mnoge predloge iz različnih področij je enostavno 
nemogoče primerjati med seboj. Ob zaključkih, da si vsi npr. zgoraj omenjeni zaslužijo priznanje 
so se nam vedno zastavljala vprašanja, komu od omenjih podeliti bolj žlahtno.  
Drugi razlog pa je bilo dejstvo, da so bila mnoga priznanja skoraj ''rezervirana'' za domača 
društva, klube, organizacije…, ki so praznovali okrogle obletnice. In tako bi v primeru 
nadaljevanja podelitev po starem pravilniki društvo, ki je npr. že prejelo zlato (ali katerokoli 
drugo) plaketo ob 90. obletnici ustanovitve, prišlo po desetih letih ob 100 letnici ponovno na 
vrsto za novo plaketo, nekdo ki si jo zasluži prvič, pa bi zaradi omejenih ''kvot'' ostal brez. 
Zato osnutek Pravilnika predvideva poleg naziva Častni občan (ostaja omejitev - največ 2 v 
mandatu) podelitev Plakete Bled 1004 (največ 5 na leto) ter Častni znak Rajska ptica kot 
priznanje za minulo delo in dosežke. To priznanje Občinski svet lahko podeli na predlog 
Komisije ob ustrezni utemeljitvi in seveda pravočasno prispelemu predlogu društvu, klubu, 
organizaciji, posamezniku….ob praznovanju okrogle obletnice. 
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Sedanji Častni znak, katerega je podeljeval župan, pa se s tem pravilnikom preimenuje v 
Priznanje župana Občine Bled. 
Sprememba se nanaša tudi v delu, ki določa postopke za predlaganje prejemnikov priznanj. Za 
predloge s strani občanov naj bi v bodoče predlagatelji morali zbrati določeno število podpisov, 
da bi se po mnenju komisije tako izognili ''neresnim'' predlogom oziroma bi predlaganje dobilo 
neko težo. 
Vsebina sprememb je bila v večji meri članom komisije sicer že predstavljena na eni izmed sej v 
lanskem letu. Večjih pripomb in sprememb takrat s strani članov komisije ni bilo. 
 
Sledila je razprava. Predsedujoči poudari, da plakete z nazivom Zlata, Srebrna ali Bronasta 
plaketa vseeno predstavljajo neko težo in razliko, kar se mu zdi smiselno ohraniti tudi v bodoče. 
V nadaljnji razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, sta bila nato soglasno sprejeta naslednja 
sklepa: 
 
SKLEP št. 3 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Pravilnika o občinskih priznanjih z naslednjimi 
pripombami oziroma popravki: 

1. Predlagana Plaketa Bled 1004 se poimenuje ZLATA PLAKETA OBČINE BLED 
2. V 4. členu (1) se doda ''VRHUNSKIM DOSEŽKOM'' tako, da se po novem glasi:   

Plaketa Bled 1004 se lahko podeli občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih 
priložnostih tudi drugim, skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi, ki s 
svojim življenjskim delom, VRHUNSKIM DOSEŽKOM ali dolgoročnimi rezultati vidno 
prispeva k razvoju in ugledu Občine Bled, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju 
občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega 
življenja pušča pečat v lokalni skupnosti. 
 

3. V 7. členu (3) se število 50 nadomesti s številom 20. 
 
SKLEP št. 4 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Pravilnika o občinskih priznanjih po skrajšanjem 
postopku, v kolikor je to mogoče.  
 
 
Seja KMVVI-ja je bila zaključena ob 17.40.  
 
 
Zapisnik je napisal:  
Anton Mežan, podžupan Občine Bled  
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Datum: 3.12.2013 
 
Zapisnik 
 
1. izredne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek, 
3. decembra 2013, ob 15.00 uri, v sejni sobi hotela Astoria. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš in člani: Jana Špec, Davorina Pirc in Miran Vovk       
Ostali prisotni: Janez Fajfar, župan  
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na 
prisotnost štirih članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s 
sklicem seje.  
 
Komisija soglasno sprejme 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Sprejem čistopisa Pravilnika o priznanjih 
3. Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta  
 
 
 
Točka 1:  Sprejem dnevnega reda 1. izredne seje       
 
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP 1/1a: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red 1. 
izredne seje.  
 
 
Točka 2: Sprejem čistopisa Pravilnika o občinskih priznanjih 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 2/1a: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme čistopisa Pravilnika o 
občinskih priznanjih. 
 
 
Točka 3:       Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta 
 
Obrazložitev A 
Občinska uprava Občine Bled je dne 21.10.2013 prejela dopis Upravne enote Radovljica, da je v 
postopku ugotovitve dejanskega prebivališča, dne 16.8.2013 po dokončnosti odločbe v register 
stalnega prebivalstva vpisala nov naslov Vinka Poklukarja in sicer Poljšica  pri  Gorjah 75, 
Zgornje Gorje.  
 
Na podlagi 4. odstavka 5. člena Zakona o lokalnih volitvah pa ima volivec volilno pravico (tako 
pravico voliti kot biti voljen) v občini, v kateri ima stalno prebivališče  
Svetniku občinskega sveta, na podlagi 1. alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi preneha 
mandat, če izgubi volilno pravico. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski 
svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata (izguba volilne pravice). 
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Občinski svet na podlagi 3. odstavka 22. člena Statuta Občine Bled,  sprejme ugotovitveni sklep 
na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Članu občinskega sveta preneha 
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O 
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev 
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega 
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 
 
 
Obrazložitev B: 
Občinska uprava Občine Bled je dne 6.11.2013 prejela dopis svetnika mag. Leopolda Zonika, da 
ima novo stalno prebivališče in sicer Mlaka pri Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
Na podlagi 4. odstavka 5. člena Zakona o lokalnih volitvah ima volivec volilno pravico (tako 
pravico voliti kot biti voljen) v občini, v kateri ima stalno prebivališče. 
Svetniku občinskega sveta, na podlagi 1. alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi preneha 
mandat, če izgubi volilno pravico. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski 
svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata (izguba volilne pravice). 
 
Občinski svet na podlagi 3. odstavka 22. člena Statuta Občine Bled,  sprejme ugotovitveni sklep 
na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Članu občinskega sveta preneha 
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O 
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev 
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega 
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 
 
 
 
Člani komisije so na predlog predsednika s 3 glasovi ZA in 1 (enim vzdržanim - ga. Špec) 
soglasno sprejeli 
SKLEP 2/1a: 
 
Sklep A/ 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z dejstvom vpisa 
novega naslova občinskega svetnika Vinka Poklukarja v registru stalnega prebivalstva in 
sicer na naslov Poljšica  pri  Gorjah 75, Zgornje Gorje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme ugotovitveni sklep: 
 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet občine 
Bled na svoji …... redni seji, dne ………2013 sprejel  
UGOTOVITVENI SKLEP 
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Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Vinka Poklukarja v registru stalnega prebivalstva in sicer na naslov 
Poljšica  pri  Gorjah 75, Zgornje Gorje.  
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je svetniku Vinku Poklukarju, iz razloga izgube 
volilne pravice, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, z dnem 3.12.2013, prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Bled.   
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Bled.  
 
 
SKLEP B/ 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z dejstvom vpisa 
novega naslova občinskega svetnika Leopolda Zonika v registru stalnega prebivalstva in 
sicer na naslov Mlaka pri Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme ugotovitveni sklep: 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet občine 
Bled na svoji …... redni seji, dne ………2013 sprejel  
 
UGOTOVITVENI SKLEP 
Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Leopolda Zonika v registru stalnega prebivalstva in sicer na naslov Mlaka pri 
Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je svetniku Leopoldu Zoniku, iz razloga izgube 
volilne pravice, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, z dnem 3.12.2013, prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Bled.   
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Bled. 
 
 
Točka 4:         Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.20 uri. 
 
 
                                                 Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 

18. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v  sredo, 12 . 3. 2014, ob  17.30 v 

 zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
2. Pregled dnevnega reda seje občinskega sveta: 

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Potrditev mandata članici občinskega sveta 
3. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
4. Pobude in vprašanja 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL- S 

24 Mlino 
6. Sprejem Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled 
7. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 

v Občini Bled 
8. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in Programa ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014 
9. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 

odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Bled  

10. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni postavki 
oskrbe s pitno vodo v Občini Bled  

11. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
12. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014–rebalans I 
13. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
14. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini 

Bled 
15. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Programu dela 

Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 
16. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Letnemu finančnemu načrtu 

Turizma Bled za leto 2014 
17. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj  
18. Razno 

2. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po      
el. pošti andrej.erzen@bled.si. 
 

 
Miran Vovk, l. r. 

Predsednik komisije 
 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnik komisije Andrej Eržen 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Datum: 3-dec-2013 
 
 
ZAPISNIK 
 
17. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 3. decembra 2013, ob 15.30 uri, v 
konferenčni dvorani hotela Astoria. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen 
Kovač in Anton Omrzel. 
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da 
je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim novim dnevnim redom. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Sprejem zapisnika 16. redne seje  
3. Obravnava dnevnega reda 17. seje OS 
4. Razno 

 
 
Točka 1 Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli  
SKLEP 1/17 
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 
 
 
Točka 2  Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje komisije, z dne 25.9.2013 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 2/17 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 16. redne seje z dne 25.9.2013. 
  
Točka 3            Obravnava dnevnega reda 17. seje OS 
 
Predsednik komisije seznani člane, da so občinski svetniki prejeli popravljen dnevni red skupaj s 
predlogi sprememb sklepov k posameznimi točkami dnevnega reda in sicer: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta 
3. Sprejem zapisnika 16. redne seje 
4. Pobude in vprašanja 
5. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
6. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
7. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014 
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 

središče Bleda« 
9. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

»Severna razbremenilna cesta na Bledu« 
10. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Bled, Bohinj in Železniki 



 
 

13 

 

11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 
letnega programa športa v Občini Bled - 3 

12. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
13. Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
14. Razno 

 
 
 
POPRAVLJENI PREDLOGI SKLEPOV OBSTOJEČIH TOČK: 
 

 K točki SPREJEM PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BLED – 3 na 
predlog pripravljavcev in Odbora za družbene dejavnosti predlagam dopolnjen sklep: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3 ter Prilogo pravilnika 
s popravki kot čistopis. 
 

 K točki SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN BLED, BOHINJ IN ŽELEZNIKI na predlog 
pripravljavcev ter na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled (… na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb …) 
predlagam dopolnjen sklep: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki po skrajšanem postopku na podlagi 4. alineje 1. 
odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 

 K točki SPREJEM OSNUTKA PRAVILNIKA O OBČINSKIH PRIZNANJIH na predlog 
KMVVI in na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled (… na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb …) 
predlagam dopolnjen sklep: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnika o občinskih priznanjih po skrajšanem 
postopku na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled. 
 
Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/17 
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo 
predlaganega gradiva dnevnega reda 17.seje občinskega sveta Občine Bled.  
 
 
Točka 13             Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila 
zaključena ob 15.50 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                                                                          Predsednik komisije 
                                                                                                               Miran Vovk  
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem 
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

18. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 11. 3. 2014, ob 17.00  

v Poročni dvorani Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje  
3. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k 

Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 
4. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Letnemu 

finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014 
5. Sprejem Odloka o javnem redu in miru 
6. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2014 – rebalans I 
8. Razno 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 21 ali po el. 
pošti petra.perko@bled.si. 
 
 
 
 

Davorina Pirc, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora mag. Petra Perko 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Z A P I S N I K 
17. redna seja Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila v sredo, 27. 11. 2013, ob 
15.30 . 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Majda Loncnar, Uroš Ambrožič, Martin Merlak, Miran Vovk, 
Leopold Zonik;  
Ostali navzoči: Toni Mežan, podžupan Občine Bled, Primož Lah – Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Občin Bled in Bohinj, Petra Perko -  urad župana; 
Odsotni: Nuša Vogelnik Holzner; 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša na Odbor za 

gospodarstvo in turizem 
4. Sprejem Odloka o javnem redu in miru 
5. Razno 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
Davorina Pirc je predlagala, da odbor zamenja vrstni red obravnave posameznih točk – četrta 
točka se obravnava pred tretjo točko dnevnega reda. 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem je glasoval o sprejemu dnevnega reda in izglasoval 
spremembo vrstnega reda. 
Glasovanje: 6 prisotnih,  6 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
Uroš Ambrožič želi spremembo zapisa v 6. točki  zapisnika 16. redne seje  – »Uroš Ambrožič pa 
je omenil, da je ravno sedaj, ko naj bi uveljavili odlok, ki prepoveduje jadrnice na Blejskem 
jezeru, le-teh še več.« Bila je vzeta iz konteksta, zato  je potrebna dodatna obrazložitev, in sicer 
»Ob sprejetju novega odloka JRM je potrebno zagotoviti konkretno podlago za izvajanje Odloka 
JRM (pristojnosti in zadostno podporo na izvedbenem delu) v nasprotnem primeru je vse, kar se 
sprejema in potrjuje, brezpredmetno in v posmeh vsem, ki takšne in drugačne odloke 
sprejemajo.« Zgoraj naveden primer o jadrnicah pa služi le kot primer in je brez obrazložitve 
brezpredmeten! 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 16. redne seje odbora s popravkom z 
dne 24.09. 2013. 
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA 
 
Ad 4) Sprejem Odloka o javnem redu in miru 
Primož Lah je razložil, da so v odlok dodane stvari, ki so bile izpostavljene na seji Občinskega 
sveta ter stvari, ki so bile izpostavljene s strani blejskih hotelirjev, predvsem v zvezi s stojnicami 
v povezavi z obratovalnim časom. Davorino Pirc je zanimala razlika med javnimi kraji oziroma 
javnimi površinami, če pa je, je potrebno paziti na dikcijo. Nadaljnje jo je zanimalo, kateri členi 
opredeljujejo ožje središče Bleda. Primož Lah je odgovoril, da ga omenjata 3. in 18. člen odloka. 
Nato je Davorina Pirc podala predlog, da se uredi možnost, da se očistijo vse glavne vedute 
Bleda, tako bi se zavarovale, oziroma, da ne bi bile zakrite, kar počnejo nekateri zasebni lastniki, 
ki jim ni mar za izgled mesta. Ob tem je Majda Loncnar omenila, da tudi kmetje ne spoštujejo, 
kdaj je dovoljeno gnojiti njive – gnojiti namreč ni dovoljeno med 15. novembrom in 15. marcem. 
Davorino Pirc je prav tako zanimalo, kakšni so običajno ulični nastopi in kako se razlikujejo od 
spontanih uličnih nastopov. 
Zaradi različnih mnenj in stališč je odbor sprejel: 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
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Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da   
predlaga Statutarno pravni komisiji, naj prouči skladnost odloka z veljavno zakonodajo. 
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA  
 
Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša na Odbor 
za gospodarstvo in turizem 
Davorina Pirc je seznanila prisotne s predlogom proračuna Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se 
nanaša na Odbor za gospodarstvo in turizem. Opozorila je na porast proračuna za 70 %, 
predvsem zaradi večjih obveznosti iz naslova investicije v informacijsko središče Triglavska roža 
Bled. Zmanjšana so sredstva za sofinanciranje RDO Gorenjska in sredstva za izvajanje 
programov RDO Gorenjska, povečana pa so sredstva predvsem zaradi vlaganj v TIC Bled. Hkrati 
ugotavlja, da občina ni aktivna na področju gospodarstva, kjer so zmanjšana sredstva za 
pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, se pa povečujejo sredstva za prostorsko 
dokumentacijo, kar je dobro, če bo prišlo do realizacije projektov.  
Majda Loncnar je pripomnila, da so se občutno povečala tudi sredstva na področju Urejanje 
vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju, na kar je bilo razloženo, da gre to povečanje v 
glavnem na račun investicije v urejanje vaškega jedra Bohinjska Bela. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor ugotavlja, da je bil proračun sestavljen v okviru danih možnosti, predvsem pa želi 
opozoriti, da eden od največjih razvojnih faktorjev na Bledu pomeni ureditev blejske 
promenade in njena oživitev. Odbor zato poziva, da občina ta projekt čim prej spelje. 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da  sprejme Sklep o seznanitvi z Odlokom o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki 
se nanaša na Odbor za gospodarstvo in turizem.  
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA  
 
Ad 5) Razno  
Člani odbora so bili seznanjeni z vsebino priprave OPPN - z vsebino podrobnega ožjega 
občinskega središča. Strinjajo se, da se aktivnosti na tem področju nadaljujejo, ker to zadeva 
področje z največjim turističnim potencialom. 
Davorina Pirc je predstavila pobudo srečanja Odbora za gospodarstvo in turizem s predstavniki 
Sava hoteli Bled, in sicer 17. decembra 2013 ob 11.30 uri na Občini Bled. Srečanje naj bi potekalo 
med hotelirji, Zavodom za turizem in občinsko upravo. Tema sestanka bodo sinergijski učinki 
delovanja vseh akterjev v turizmu v Občini Bled. sestanek je najprej organiziran s Sava hoteli 
Bled predvsem zato, ker so le ti največji turistični subjekt. 
Davorina Pirc je izpostavila investicijo DRSC v kolesarske poti Jesenice – Lesce – Bled v višini 
1.900.000 EUR. Zanimalo jo je, kako občina spremlja ta projekt. Toni Mežan je omenil, da si je 
ogledal potencialno kolesarsko pot proti Bohinjski Beli, za katero občani predlagajo, da se jo kot 
tako uredi predvsem v smeri proti Zaki. Prizadevanja v tej smeri bi bila v tem trenutku 
nesmiselna, saj že na državni ravni potekajo aktivnosti za ureditev kolesarske steze z Bleda proti 
Bohinju.  
 
 
Seja je bila zaključena ob  17.00 uri. 
 
 
 
Zapisnik pisala: mag. Petra Perko            Predsedujoča seji  Odbora za gospodarstvo in turizem   
 

                                                             Davorina Pirc 
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Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

17. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v četrtek, 13. 3. 2014, ob 16.00, 

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
3. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

– rebalans I 
5. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 

Občini Bled 
6. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el. 
pošti neja.gaspersic@bled.si. 
 
 
 
 

Karmen Kovač, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Neja Gašperšič 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 28.11. 2013  ob 17. uri 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Anton Mežan, Pavla Zupan, Bojana Pipan, 
Milan Rejc 
Odsotni: Vanja Piber, Vinko Poklukar  
Ostali navzoči: Igor Justin, Neja Gašperšič 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je predlagala točke dnevnega reda: 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
4. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

letnega programa športa v Občini Bled - 3 
5. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
6. Razno 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
 
Člani odbora so dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
 
Kratko obrazložitev je podala Neja Gašperšič.  Po javni razpravi so bile upoštevane spremembe v 
okvirih možnosti. 
Karmen Kovač je vprašala, kako je glede investicije v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca 
Bled. Odgovor je bil, da je v teku postopek pridobivanja kredita.  
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
predlog Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 4) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3 
 
Obrazložitev je podal Igor Justin. Povedal je, da gre za tri dopolnitve Pravilnika, dodatno pa je 
dodana  še  priloga, ki je nastala zaradi potreb po spremembah tekom leta  glede praktičnega 
izvajanja pravilnika. Gre predvsem za to, da je dodana kategorija »Interesni programi šole in 
vrtca (Zlati sonček, Krpan, ipd.) in da zajema večje število otrok, vključeni v športne dejavnosti. 
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Pavla Zupan je vprašala, kako  je poskrbljeno za invalidno mladino. Igor Justin je odgovoril, da  
na Bohinjski Beli že obstaja oblika dejavnosti za invalidno mladino in obstaja interes za 
pridobitev sredstev. 
Milan Rejc je izpostavil, zakaj je v pravilniku definirano, da  je urna postavka 45 minut in ne 60 
minut. Igor Justin je odgovoril, da gre za to, da so nekatere društva imela dejavnost ovrednoteno 
na 60 minutne ure, nekatere  pa na šolske ure 45 minut. Zato je bilo potrebno poenotiti.  
Milana Rejca je še zanimalo, kdo je prejemnik sredstev za programe Zlati sonček in Krpan. 
Odgovor bo prejel na naslednji seji Odbora za družbene dejavnosti. 
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Bled – 3 ter Prilogo pravilnika s popravki kot čistopis. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 5) Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Kratko obrazložitev je podala Neja Gašperšič. Gre za spremembe  Statuta Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG), ki sledijo spremembam Odloka o preoblikovanju OZG.  Na predlog OZG vseh 18 
občin  Gorenjske sprejme Statut OZG v istem besedilu. 
Razprave ni bilo.  Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme  
Spremembe in dopolnitve  Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG). 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pavla Zupan je pripomnila, da naj bo gradivo za občinsko sejo dostavljeno vsej tri dni prej (po 
poslovniku je en teden prej).  Tudi zapisniki odborov so po njenem mnenju dostavljeni prepozno 
(šele na seji občinskega sveta), saj svetniki ne morejo šele takrat brati zapisnikov in slediti seji.  
Seja je bila zaključena ob 1800 uri. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 
                  Karmen Kovač 
 
  



 
 

20 

 

Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

18. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v torek, 11. 3. 2014, ob 16.00 
 v zgornji sejni sobi  Občine Bled. 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje  
3. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

– rebalans I 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
6. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter Sprejem sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 

7. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti 
Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled  

8. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el. 
pošti natasa.hribar@bled.si. 
 
 
 
 

Jana Špec, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Številka: 011-1/2011
 Datum: 26.11.2013 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 26.11.2013 s 
pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
  
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 
Ažman ( prihod 17.20 ) Strgar Marija, Srečko Vernig. 
Odsotni: 
Ostali prisotni: Janez Fajfar, Anton Mežan, Nataša Hribar, Matjaž Berčon 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014. 
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
5. Sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014 
6. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,   
     Bohinj in Železniki 
7. Razno 
 
Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
Dnevni red 17. Redne seje je bil  soglasno sprejet. (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 2)  Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
Zapisnik 16. redne seje je bil soglasno sprejet.  (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 
 
Točka 4)       Sprejem  Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Na predlog proračuna 2014, ki je bil javni 
obravnavi od 4.10.2013 do 14.10.2013 so prispele 3 pripombe.  Poudaril je, da so velike potrebe 
na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij in obnov vodovodov in cest, 
vendar vsem potrebam ni mogoče ustreči glede na razpoložljiva sredstva. Sredstva namenjena 
za tekoče odhodke in transfere ostajajo na ravni leta 2013, kar pomeni, da se ne povečujejo niti 
za rast cen življenjskih potrebščin. 
V nadaljevanju je razprava potekala bolj v smislu pojasnil glede zadolževanja, kadrovskega 
načrta, selitve TNP. 
Jana Špec: Predlagala je, da v koliko bi bilo zbrano več turistične takse od predvidene naj se 
nameni za program prireditev oz. promocijo, glede na to, da je Bled turistična občina in  ker je 
turizem dejavnost, ki po vseh napovedih prinaša rast ( trenutno 3,5 %). 
Slavko Ažman: Predlagal je,  naj se pregleda najemna pogodba sklenjena s Savo Turizem d.d. za 
zemljišče v Veliki Zaki, ki v naravi predstavlja naravno kopališče, glede cene najema in naj se 
prouči možnost izvedbe javnega razpisa za omenjeno zemljišče. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2014 in   
     2015 ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2014 in 2015.  
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s  
     stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2014. 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2014. 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2014. 
6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja  



 
 

22 

 

      kulture v Občini Bled v letu 2014. 
 
Točka 4)       Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  
 
a) Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2 k. o. Želeče 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi prenos lastninske pravice na zemljišču s parc. št. 
1018/2 k. o. Želeče v deležu 2593/10000 na Občino Gorje. 

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosita obe pogodbeni stranki v deležu 
74,07 % Občina Bled in 25,93 % Občina Gorje. 

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2013 se ustrezno dopolni v 
skladu s 1. sklepom. 

 
b) Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste 

 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena (javne ceste) na nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi vpisane 
kot javno dobro: 
- parc. št. 381, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 865, 866/1, 866/3, 867/1, 867/2, 
868/3, 870, 871, 873/1, 873/2, 874/1, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878/1, 879, 880, 
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 897, 
902/1, 902/2, 902/3, 872 k.o. Bled (ZKV 1088), 
- parc. št. 868/3, 907/57, 907/58, 914/2, 914/4, 919, 921, 922/1, 922/3, 923/2, 924, 926, 
928/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 938/3, 939/1, 939/2, 940, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 967, 968, 
970, 971, 996, 923/3, 923/4, 923/5, 922/5, 922/6, 922/7 k.o. Bohinjska Bela (ZKV 963), 
- parc. št. 471/4, 471/6, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 491, 492, 493, 471/1 k.o. Zasip (ZKV 568), 
- parc. št. 463/17 k.o. Rečica (ZKV 54), 
- parc. št. 433/4, 723/3, 723/4, 1342/61-70, 1342/73, 1343, 1344/1, 1344/3, 1346, 
1347/1, 1347/2, 1348/1, 1349, 1350, 1351/1, 1352, 1354/1, 1354/3-13, 1355, 1356/1, 
1356/2, 1357, 1358, 1359/1, 1359/3, 1360/2, 1360/3, 1361, 1362, 1363/1-8, 1363/10-
27, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1373/2, 
1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383-1390, 1392, 1399, 
1400, 1353/1, 1353/3, 1353/4, 1360/1, 1382/2, 1345/1, 1363/9, 1377/4, 1377/5, 
1360/5, 1360/6, 1382/3-6 k.o. Ribno (ZKV 748), 
- parc. št. 1075/100, 1075/101, 1076/59, 1199/1, 1199/2, 1199/290, 1224/1, 1224/2, 
1225/1-6, 1226-1233, 1234/2, 1235, 1237, 1238/1-10, 1238/13, 1240, 1242, 1249, 1253, 
1254, 1255, 586/101, 586/102, 586/121, 586/74-83, 586/88, 586/90, 1244/2, 1246/2, 
1234/3 k.o. Selo pri Bledu (ZKV 1099). 
Lastninska pravica se vpiše v korist Občine Bled in izvede se vknjižba zaznambe javnega 
dobra lokalnega pomena. 
c) Menjava dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. 

Zasip 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
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Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 

iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 

v izmeri 31 m2 za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. Zasip v izmeri 34 m2 in pooblašča 
župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
 
d) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 

iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 

v izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
 

e) Zamenjava zemljišč parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014  k.o. Želeče za zemljišče parc. št. 
1091/7 k.o. Želeče 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč s parc. št. 1080/7, 1008/44 
k.o. Želeče po ceni 27,60€ / m2 in s parc. št. 1014 k.o. Želeče po ceni 23,00€ / m2, za 
zemljišče s parc. št. 1091/7 k.o. Želeče v izmeri 1.018 m2 po ceni 10,00€ / m2. 
Razlika v ceni se ustrezno doplača.  

2. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 

 
f) Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 

 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip in dela 

zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last 
Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip v 
izmeri 11 m2 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip v izmeri pribl. 20 m2 po ceni 
40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
 
Točka 5)   Sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto  
                    2014 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da 

sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014. 
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Točka 6)   Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in   
                      redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  S strani Občine Železniki je prispela pobuda, da se 
povežejo v MIR Bled, Bohinj, ker je to geografsko smiselno. 
 Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da 

sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 
Bohinj in Železniki. 

Točka 7)   Razno 
Ni bilo razprave. 

  
Seja je bila  zaključena ob 18.15 uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
    PREDSEDNICA ODBORA 
    Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Gradivo za sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

18. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 13. 3. 2014, ob 16.00 

 v  Poročni dvorani Občine Bled 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje  
3. Sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

urejanja BL- S 24 Mlino 
4. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

javnih površin v Občini Bled 
5. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in 

Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014 
6. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

– rebalans I 
8. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu 
10. Predstavitev problematike urejanja cestnih prehodov in drugih ureditev ob državnih cestah  
11. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 23 ali po el. 
pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 
 
 

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Saša Repe 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-4/2011  
     Datum: 28. 11. 2013  

  
ZAPISNIK 
 
17. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 28. 11. 2013, ob 16. uri v sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, 
Davorina Pirc, Peter Pogačar, Anton Omerzel 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje 
urejanja BL- S 24 Mlino 
6. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
7. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 
središče Bleda« 
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Severna 
razbremenilna cesta na Bledu« 
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu 
10. Razno 
Začetek seje: ob 1615, zaključek seje: ob 1730 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje  
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po 
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal 
potrditev.  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 16. redne seje Odbora 
Člani odbora na Zapisnik 16. redne seje Odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 16. redne seje Odbora.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
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 proračunu Občine Bled za leto 2014.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
a. Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2 k. o. Želeče 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
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Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
b. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so predlagali, da je v prihodnje grafična priloga 
sestavni del gradiva. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
c. Menjava zemljišča s parc. št. 471/9 k.o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
d. Prodaja zemljišča s parc. št. 471/10 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
e. Zamenjava zemljišč parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014 k.o. Želeče za zemljišče parc. št. 
1091/7 k.o. Želeče 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
f. Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za 
območje urejanja BL- S 24 Mlino 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Odbor je bil na seji seznanjen z informacijo, da bo župan točko 
umaknil z dnevnega reda seje Občinskega sveta, zato ni bilo razprave in člani odbora niso 
sklepali o predlaganih sklepih. 
 
Ad 6) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
Odbor je bil na seji seznanjen z informacijo, da bo župan točko umaknil z dnevnega reda seje 
Občinskega sveta, zato točka ni bila obravnavana. 
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Ad 7) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»Ožje središče Bleda« 
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora se strinjajo s pričetkom postopka OPPN 
ožje središče Bleda z razlogom, da se tudi z ureditvijo prostora jasneje določi območje 
osrednjega dela Bleda.  
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Občinski svet Občine Bled Sprejme Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 8) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»Severna razbremenilna cesta na Bledu« 
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora se strinjajo s pričetkom postopka OPPN 
»Severna razbremenilna cesta na Bledu«. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »Severna razbremenilna cesta na Bledu«. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 9) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Gre za novogradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču parc. 
št. 645/1 k.o. Želeče, etažnosti K + P + 1, ki upošteva značilnosti okoliške pozidave. Projektantka 
predlaga individualno obravnavo oblikovanja v nadstropni etaži, ki na način izzidka tvori 
drugačno oblikovanje strehe od predpisanega. Gre za izzidek nadstropja na celotni južni fasadi, 
ki predstavlja boljšo izkoriščenost prostorov in obenem v smislu energetske učinkovitosti 
opravlja funkcijo senčenja pritličnih prostorov. Rezultat tega je pultna, ravna strešina izzidka, 
kar je predmet odstopanja od določil, saj odlok sicer predpisuje enovit naklon strehe od 38 do 42 
stopinj. Glede na lokacijo v območju novejše stanovanjske gradnje na Dindolu, kjer je tovrstno 
oblikovanje ustrezno in glede na utemeljitev odgovorne projektantke, strokovna služba predlaga 
Odboru potrditev odstopanja.  
Po razpravi so člani odbora 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 
»Novogradnja stanovanjske stavbe« št. projekta 18/12, z dne november 2013, na 
zemljišču parc. št. 645/1 k.o. Želeče, odg. vodja projekta Jasna Adriana Starc, u.d.i.a..  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 10) Razno 
Pod točko razno je predsednik odbora predlagal obravnavo dveh novih posegov v prostor po 26. 
členu Odloka o PUP PC Bled, za katera pa člani odbora niso prejeli gradiva. 
a) Odstopanje od oblikovalskih določil za gradnjo brunarice nad mehanično delavnico na parc. 

št. 1054/1, 1054/2, 1054/3 k.o. Ribno. Gre za odstopanje določil višine obstoječega objekta 
delavnice, ki je 4,5 m in presega dopustno višino 2,8 m za kletne etaže. Glede na navedeno 
načrt nadzidave ne ustreza določilom PUP, kar je bilo ugotovljeno v postopku na Upravni 
enoti v Radovljici konec meseca septembra. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine je v 
navedeni zadevi podal mnenje, da ne gre za poseg, ki bi ga lahko šteli med posege, ki bi imeli 
za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, zaradi 
česar bi bilo gradnje dopustno oblikovati v kontrastu z okoljem. Tudi zaradi tega strokovna 
služba posega ni predložila odboru. Obenem je mnenje strokovne službe, da je stanovanjski 
objekt kot nadzidavo potrebno oblikovno uskladiti z obstoječo delavnico, ki je po tipologiji 
povsem drugačen objekt kot brunarica.  
Posamezni člani odbora so predlagali sprejem odstopanja od določil, saj naj bi šlo za že 
izveden objekt. Z dejstvom, da je objekt že zgrajen, strokovna služba in večina članov odbora 
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ni bila seznanjena, saj je bil postopek za izdajo gradbenega dovoljenja še pred dvema 
mesecema na Upravni enoti zavrnjen. Glede na navedeno in tudi iz razloga, ker točka ni bila 
na dnevnem redu in posledično z vsebino niso bili seznanjeni, so si Slavko Ažman, Davorina 
Pirc in Majda Loncnar želeli stanje ogledati na lokaciji. Po razpravi je predsednik odbora 
kljub mnenju posameznih članov odbora dal na glasovanje 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 višini kletne 
etaže 4,5 m v projektu »Gradnja enostanovanjskega objekta« št. projekta 04/2012, z dne 
februar 2012, dopolnitev maj 2013, na zemljišču parc. št. 1054/1, 1054/2, 1054/3 k.o. 
Ribno, odg. vodja projekta Polona Čeh, u.d.i.a..  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 3 
 

b) Odstopanje od oblikovalskih določil za gradnjo nadstrešnice na parc. št. 1085/7 k. o. Želeče. Gre 
za predlog nadstrešnice s položno streho, izvedene kot prizidek k obstoječemu stanovanjskemu 
objektu tipa jurček. Nadstrešek predvideva položno enokapno streho, kar bi skupaj z osnovno 
streho objekta tvorilo lomljeno strešino. Navedeno PUP eksplicitno prepoveduje. Jurček z 
značilno strmo strešino in slemenom v smeri krajše stranice je kvalitetna arhitektura iz 70. let 
prejšnjega stoletja. Nadstrešek s strešino, ki ni skladna z naklonom osnovne strehe, je 
arhitekturno neustrezen, zato je strokovna služba investitorki v postopku na Upravni enoti v 
Radovljici predlagala, da je v danem primeru oblikovno najustreznejša postavitev nadstreška z 
ravno streho, ki se višinsko, z oblikovanjem in uporabo materialov navezuje na kap obstoječega 
objekta. Nadstrešek z ravno, pohodno streho je skladen z določili PUP, zato ni razloga za 
odstopanje od oblikovalskih določil, še posebej tudi zato, ker PUP lomljene strešine, kar bi 
nadstrešek skupaj z osnovno strešino predstavljal, eksplicitno prepoveduje.  

Iz razloga, ker točka ni bila na dnevnem redu in posledično z vsebino niso bili seznanjeni, so 
se člani odbora strinjali, da se točka obravnava na naslednji seji odbora s predhodnim 
ogledom na terenu.  

- Davorina Pirc je postavila vprašanje, ali se državna kolesarska pot Jesenice - Lesce - Bled, za 
katero je v državnem proračunu planiranih 1.900.000 €, gradi tudi na območju Občine Bled. 
Saša Repe je pojasnila, da je v trasi te poti zajeta le obstoječa kolesarska pot od Savskega 
mosta v Betinu do Ljubljanske ceste.  

- Ludvik Kerčmar je predstavil elektronsko sporočilo, ki ga je vsem svetnikom posredovala ga. 
Marija Race v zadevi pripombe na OPN za parc. št. 78/1 k.o. Podhom. V elektronskem 
sporočilu je navedeno, da naj bi morebitna gradnja na navedenem zemljišču ogrožala 
obstoječe hiše in da je pred potrditvijo predloga v OPN potrebno izvesti geološko hidrološke 
raziskave.  

Člani odbora predlagajo, naj stroka oceni, ali so razmere za gradnjo na zemljišču ustrezne.  
 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 17.30. 
uri zaključil. 
 
Zapisala:     
Saša Repe       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 
  Janez Petkoš 
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1) Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 18. redne seje.  
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2) Potrditev mandata članici občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:   Oblikovan bo na seji Občinske volilne komisije oz. Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
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3) Sprejem Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 3. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:   Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 17. redne seje 

Občinskega sveta Občine Bled z dne 3. 12. 2013. 
 
ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar  
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Številka:  034-5/2013 
Datum:  3. december 2013 
 
 

ZAPISNIK 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,  

ki je bila v torek, 3. decembra ob 16.00, v prostorih Hotela Astoria na Bledu. 
 
 
Prisotni člani:   Janez Brence, Ludvik Kerčmar, Karmen Kovač, Majda Loncnar, Anton Mežan (od 

19.00 dalje), Janez Petkoš, Davorina Pirc, Jana Špec, Brigita Šolar, Srečko Vernig (od 
17.00 dalje), Miran Vovk, Pavla Zupan 

 
Odsotni:   mag. Slavko Ažman,  Peter Poklukar, Vinko Poklukar, mag. Leopold Zonik 
 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, mag. Primož Lah in Andrej Eržen  
 
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 16. uri prisotnih 
11 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je 
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
Vabilo za sejo je bilo poslano skupaj z gradivom v soboto, dne 23. 11. 2013, dodatno gradivo pa  
2. 12. 2013. 
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 
Župan je z dnevnega reda umaknil točke 7, 8 in 11 ter istočasno  predlagal razširitev dnevnega 
reda z novo točko 2. 
  
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja z razširitvijo dnevnega reda z novo točko 2. 
Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta.  
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Za 17. redno sejo je bil tako predlagan nov dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta 
3. Sprejem zapisnika 16. redne seje 
4. Pobude in vprašanja 
5. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
6. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
7. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014 
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 

središče Bleda« 
9. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

»Severna razbremenilna cesta na Bledu« 
10. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Bled, Bohinj in Železniki 
11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

letnega programa športa v Občini Bled - 3 
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12. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
13. Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
14. Razno 
 

Miran Vovk, predsednik Statutarno-pravne komisije, pove, da ni nobenih formalno pravnih 
zadržkov za sprejem dnevnega reda. 
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 17. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2a:  Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta - Vinko Poklukar 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve. 
Janez Brence je opozoril, da naj na naslednji seji sodeluje tisti član, ki je naslednji na listi, da 
občinski svet lahko deluje v  polni sestavi.  
Andrej Eržen je povedal, da je postopek za imenovanje nadomestnega člana pričet šele po 
pravnomočnosti sklepa oz. odločitve upravnega sodišča.  
Anton Omerzel je povedal, da je to mogoče poduk za naslednje volitve, da se ljudje, ki ne živijo v 
Občini Bled ne morejo prijavljat za kandidaturo za svetnike.  
 
Sklep št. 3: 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet Občine 
Bled na svoji 17. redni seji, dne 3. 12. 2013 sprejel  

UGOTOVITVENI SKLEP 
Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Vinka Poklukarja v registru stalnega prebivalstva, in sicer na naslov 
Poljšica pri  Gorjah 75, Zgornje Gorje.  
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je Vinku Poklukarju iz razloga izgube volilne pravice 
na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi z dnem 3. 
12. 2013, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Bled.   
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, 
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. 
O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
PRISOTNI ZA PROTI 
10 10 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 2b:  Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta - Leopold Zonik  
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve. 
 
Sklep št. 4: 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
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79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet Občine 
Bled na svoji 17. redni seji, dne 3. 12. 2013 sprejel  

UGOTOVITVENI SKLEP 
Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Leopolda Zonika v registru stalnega prebivalstva, in sicer na naslov Mlaka pri 
Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je Leopoldu Zoniku iz razloga izgube volilne pravice 
na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi z dnem 3. 
12. 2013, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Bled.    
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, 
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. 
O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 3:  Sprejem zapisnika 16. redne seje z dne 1. 10. 2013 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 16. redne seje z dne 1. 10. 2013. 
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 4a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 16 . redne seje 
 
Župan je predlagatelje pobud vprašal, če potrebujejo še kakšno pojasnilo na podan odgovor. Vsi, 
ki so podali pobude na 16. redni seji, so bili s podanimi odgovori zadovoljni.   
 
 
Točka 4b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Ludvik Kerčmar: »1. Gospod župan izteka se leto 2013. Danes sprejemamo proračun za leto 
2014 v katerem namenjamo svoj finančni delež za izdelavo dokumentov OPPN in druge 
aktivnosti za priprave in izgradnjo prepotrebnih, južni in severni razbremenilni cesti. Zanima 
me, kako potekajo aktivnosti na področju zemljišč? Ali sta navedeni investiciji, kot državni cesti 
uvrščeni v državnih programih? Glede na izredno pomembnost za Bled vas prosim, da na 
naslednjo sejo to vprašanje uvrstite kot točko dnevnega reda. Čas za porabo evropskih sredstev 
se izteka, zato pričakujem širše poročilo, tako občinske uprave, kot direkcije za izgradnjo 
državnih cest. Hvala za vaše razumevanje in odgovor. 
2. Gorenjski glas z dne 22.11.2013 poroča o izgradnji poslovnega objekta za upravo TNP v 
Bohinju. V zvezi s tem vas sprašujem: Kakšen vpliv bo to imelo na sklenjeni dogovor o delitvi 
stroškov med TNP in Regijskim informacijskim centrom Triglavska roža? Ali smo kot nosilec 
investicije,pred odločitvijo in podpisom dogovora o skupni naložbi v Triglavsko rožo bili 
seznanjeni o odločitvi TNP? Hvala za odgovor.« 
Več o aktivnostih v zvezi z obvoznicama se nahaja v poročilu župana med sejama. 
Matjaž Berčon pa na seji pojasni, da TNP v Bohinju gradi njihov parkovni visitors center, ki je 
strogo namenjen samo TNP-ju in tam zaenkrat ni predvidena selitev uprave.  
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Karmen Kovač:  
Datum: 3.12.2013 

 
Karmen Kovač, Lista Tonija Mežana 
 
 (član občinskega sveta – svetniška skupina) 

 
V skladu s 17. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), 

vlagam pobudo: 
1. Ograja na Obrnah 

 
Obrazložitev: 
Vlagam pobudo za postavitev lesene ograje na Obrnah, ki bi preprečevala morebiten zdrs 
vozil ali padec pešcev čez na novo zgrajen podporni zid ob cesti. Gre za odsek, ki vodi proti 
stanovanjskim hišam desno po klancu navzgor, gledano iz smeri Bleda proti Bohinju. O 
sami lokaciji je sicer že obveščen g. Franci Pavlič in Občine Bled. Gre pa za dobrih 20 metrov 
ograje. 
 
Janez Petkoš: »Danes, dne 3. 12. 2013, bomo sprejeli sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta "Severne razbremenilne ceste " (v nadaljevanju SRC) na Bledu. 
SRC bo potekala iz Rečiške ceste ob potoku Rečica, prečkala cesto v Zasip pri mostu Buč, se 
nadaljevala vzdolž potoka in se priključila na Seliško pred Mladinsko cesto. Po Seliški bo 
potekala do GG Bled. Cesta do priključka na Seliški je dolžine okoli 1,5 km, do GG Bled pa še 
približno 0,7 km, skupaj torej okoli 2,2 km. Vendar moj namen ni govoriti o trasi SRC, temveč o 
financiranju. Znano nam je, da državnih sredstev za financiranje SRC ni. Preden se ne zgradi 
Južne obvoznice, ne smemo pričakovati državnih finančnih sredstev, mogoče le delno 
financiranje iz Evropskih skladov. Nam vsem je znana prometna situacija na Prešernovi cesti od 
odcepa za Zasip, posebno ob odcepu za pokopališče, vse do hotela Astoria. Strokovne analize 
prometa povedo, da se 1/4 prometa, v višku sezone pa celo 1/3, odvija zaradi turizma 
obiskovalcev blejskega gradu. Večina slovenskih krajev ima zgrajene obvoznice. Pravim, če bi 
odmislili turizem, bi bil promet na Prešernovi morda še sprejemljiv. Blejski grad ima letno okoli 
250.000 obiskovalcev, dnevno povprečno okoli 700. V glavni turistični sezoni pa tudi preko 
2.000 dnevno. Prav zaradi obiskovalcev blejskega gradu je pošteno in pravilno, da tudi blejski 
grad prispeva k izgradnji SRC oziroma bi to moralo biti v njegovem interesu zaradi lažjega 
dostopa avtomobilov, predvsem pa avtobusov na samo grajsko parkirišče. V širšo grajsko 
infrastrukturo prav gotovo sodi tudi SRC. Blejski grad, s katerim upravlja Zavod za kulturo Bled, 
ki je ustanova Občine Bled, ustvari letno okoli 1,8 milijona prihodka. Prav iz tega denarja – 
prihodka, bi se morala v največji možni meri financirati SRC na Bledu. Podatkov ne govorim na 
pamet, sem namreč predsednik sveta Zavoda za kulturo Bled, član tega sveta pa že sedem let. V 
primeru, da občina ne bo poiskala v Zavodu za kulturo Bled enega od glavnih virov financiranja, 
SRC še dolgo ne bo. Projekti, ki jih ima grad v letnih in srednjeročnih načrtih, lahko počakajo. 
Občina Bled in Zavod za kulturo Bled morata postaviti skupni projekt, od katerega bomo imeli 
nekaj tudi občani Bleda – normalno prometno življenje, kot ga ima večina slovenskih krajev. 
Menim, da izgradnja dvigala na grad ne more imeti prednosti pred SRC. Ravno tako postavljam 
pod vprašenje odkup Pristave, za katero sem prepričan, da bo služila podjetnikom. 
Sofinanciranje SRC iz grajskega denarja sem izpostavil že na seji sveta Zavoda za kulturo Bled in 
na Odboru za prostor, pa nisem naletel na pozitivne odzive. SRC je potrebna, samo ni finančnih 
sredstev, pravijo naši odborniki. Pa ni tako. Sami lahko zberemo večino potrebnih sredstev za 
izgradnjo SRC in če tega ne bomo naredili, je tudi ne bomo imeli. V veliki meri financiranje SRC 
lahko zagotovimo iz finančnih sredstev iz gradu – Zavoda za kulturo Bled. Po moji presoji, bi 
Zavod za kulturo Bled  lahko prispeval okoli 300 tisoč Eur letno za izgradnjo SRC. Naj zaključim, 
da moj namen ni kritiziranje, kajti veliko dobrega – pozitivnega, je Zavod za kulturo Bled dal 
domačemu kraju. Grajski hrib in sam grad sta urejena na zavidljivem evropskem nivoju. 
Festivalna dvorana in grad sta skozi celotno leto prizorišče različnih kulturnih prireditev, kar 
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daje Bledu tudi svojevrsten pečat. Zavedati se moramo,  če ne bomo sami poiskali sredstev in jih 
tudi sami prispevali, SRC še najmanj 20 let ne bomo imeli. SRC je sigurno zaradi velikega števila 
obiskovalcev gradu nujna in je sestavni del širše grajske infrastrukture. Denar je, sposobni smo, 
manjka nam samo politična volja in moč za izgradnjo SRC. S tem bi bistveno, trajno izboljšali 
kvaliteto življenja občanov in omogočili normalni prometni pretok tudi turistom na Bledu. 
Prepričan sem, da bo v širšem smislu SRC bistveno prispevala k promociji Bleda. Čas je, da 
dohodki iz gradu kraju in občanom Bleda dajo nekaj trajnega, saj mora biti izgradnja SCR tudi 
prvenstven interes Zavoda za kulturo Bled.« 
Matjaž Berčon pove, da sta se glede sofinanciranja severne razbremenilne ceste z direktorjem 
Zavoda za kulturo že pogovarjala, da se program sofinanciranja severne razbremenilne ceste 
vnese v nov desetletni plan, ki ga mora Zavod predložiti ministrstvu v obravnavo. S pobudo pa se 
sicer strinja. Več o aktivnostih v zvezi z obvoznicama se nahaja v poročilu župana med sejama. 
 
Jana Špec: »Stanovalci Ribenske ulice prosijo za ponovno postavitev prometnih znakov 40 km/h 
pri Vili Ana na Ribenski cesti in pred bifejem Jurček na Ribenski c. 20 iz smeri Ribno. Na teh 
mestih so že bili prometni znaki 40 km/h in največji osni pritisk 8 t. Odstranitev teh prometnih 
znakov je bila po oceni stanovalcev velika napaka. Od takrat naprej  se je zgodilo na Ribenski 
cesti več prometnih nesreč. Na tem mestu se cesta nevarno zoži, ne levo ne desno ni pločnika, 
pešec se mora umikati na travnik. Iz obeh smeri so hitrosti prevelike, zato ogrožajo varnost tako 
stanovalcev kot gostov. Velik problem so tudi 40 tonski kamioni, ki vozijo v Ribno. Zaradi velike 
teže in prevelike hitrosti se tresejo nekatere hiše ob cesti. Kamioni povzročajo tudi  velik hrup. 
Če bi vozili 40 km/h, bi bil ta hrup veliko manjši. Sedaj vozijo 50, 60, in tudi 70 km / h. Na to 
opozarjajo tudi gostje, ki bivajo pri sobodajalcih na Ribenski cesti. Na Ribenski cesti je veliko 
oddajalcev sob, ki se že leta in leta brezuspešno pritožujejo zaradi velikih hitrosti in zaradi 
hrupa, itd. Stanovalci Ribenske ulice vljudno prosijo, da se njihovi prošnji ugodi in da se v 
najkrajšem možnem času postavi nazaj omenjene prometne  znake.« 
 
Brigita Šolar: »Šoloobvezni otroci v soseski Dindol Bled (Cankarjeva, Jelovška) nimajo 
organiziranega šolskega avtobusa. Ali obstaja možnost da jih pobira avtobus ki pripelje otroke iz 
Ribna? Lahko bi v smer šole peljal skozi Dindol in bi na isti vožnji pobiral še otroke iz 
omenjenega področja Bleda.« 
 
Zupan Pavla: »Sprašujem, kateri del Kolodvorske ceste gre v rekonstrukcijo in glede sredstev, 
saj je iz načrtov razvojih programov razvidno, da so sredstva zagotovljena šele v letu 2017 in 
sprašujem, ali se ta tri leta ne bo delalo nič na Kolodvorski.  
Kdaj bomo na Rečici dobili avtobusno postajo in otroško igrišče?  
Odstranitev posekanega drevja na Mrakovem zemljišču.« 
Matjaž Berčon pojasni, da je rekonstrukcija I. faze Kolodvorske ceste predvidena v naslednjem 
letu od gostilne Mangart do Triglavske ceste, saj sredstva za rekonstrukcijo ceste zagotavlja 
koncesionar za ceste in zato tega v proračunu ni, občina pa financira obnovo vodovoda in novo 
fekalno kanalizacijo, ker se stara porabi za meteorno ter dopolnitev javne razsvetljave v tistem 
delu. V NRP za 2017 in dalje se nahaja II. faza skozi drevored do hotela Triglav. 
Na Rečici je predvidenih šest avtobusnih postaj (dve pri Lipu, dve pri Kolodvorski) v sklopu 
rekonstrukcije Rečiške, na Kolodvorski pa je ena predvidena pri« Gorencu«, druga pri blokih na 
Triglavski. Glede otroškega igrišča pa je povedal, da konkretne pobude s strani KS še ni bilo, 
razen v sklopu zunanje ureditve pri Gasilskem domu, kar pa bo s sprejemom OPN tudi 
omogočeno, saj smo uspeli zagotoviti ustrezno spremembo namembnosti zemljišč.  
Podrto drevja  na Mrakovi domačiji bo odstranjeno v času obnove strehe, kar brezplačno 
zagotavlja izvajalec. 
 
Omerzel Anton: »Imam tri pobude: Predlagam, da se v Bodešče umakne znak »Prepovedana 
vožnja oziroma spodaj je napisano do občinske meje Občine Bled, ker mislim, da noben turist, še 
domačin ne ve, kje poteka meja občinami.  
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Predlagam, da Občina Bled piše na ustrezne inštitucije in predlagala, da se uvedejo višje kazni za 
kraje – nedavna kraja 18 svetilk ob Blejskem jezeru.  
Predlagam, da se ustanovi enotna služba za varovanje, predvsem v nočnem času.« 
Matjaž Berčon je povedal, da se v občinskem proračunu za dodatno nočno varovanje namenja 
35.000 € za dva varnostnika na »Promenadi« ob vikendu zvečer in vsa tehnična varovanja 
objektov. Za pokrivanje Mlina in druge okolice jezera pa bi bilo potrebno bistveno več denarja.   
Kraja 18 luči je bila v noči, v največjem neurju, kar pomeni, da zadaj stoji zelo organizirana 
združba, ki točno ve, kdaj gre na teren. Na žalost so te stvari neobvladljive brez obsežen fizične 
prisotnosti varnostnikov. Teh sredstev ni.  
Zapora ceste v Bodeščah je postavljena, ker je na radovljiški strani prišlo do udora ceste v strugo 
Save Bohnijke in je vožnja nevarna. Občina Radovljica bo spomladi cesto sanirala. 
 
 
Točka 5:  Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor OU.  
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 

 predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem  Davorina Pirc   
predlog za sprejem v  delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem 

- predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač   
predlog za sprejem v delu, ki se nanaša na družbene dejavnosti  

- predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec  
predlog za sprejem  

- predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
       predlog za sprejem  
 
Župan je ugotovil, da ni bilo vloženih amandmajev, in tako na podlagi 66. člen Poslovnika, ki 
predvideva, da se pri drugi obravnavi razpravlja in odloča o vloženih amandmajih dal na 
glasovanje predlagane sklepe.  
 
Sklepi št. 6: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2014 in 2015    
     ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2014 in 2015.  
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim   
     premoženjem Občine Bled za leto 2014. 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2014. 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2014. 
6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture  
     v Občini Bled v letu 2014. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
Točka 6a:   Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2, k. 

o. Želeče 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon  
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem   
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Sklepi št. 7: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prenos lastninske pravice na zemljišču s parc. št. 

1018/2, k. o. Želeče v deležu 2593/10000 na Občino Gorje. 
2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosita obe pogodbeni stranki v deležu 74,07 % 

Občina Bled in 25,93 % Občina Gorje. 
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu 

s 1. sklepom. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6b:   Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javne ceste 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU,Matjaž Berčon   
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem 

 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena (javne ceste) na nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot 
javno dobro: 
- parc. št. 381, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 865, 866/1, 866/3, 867/1, 867/2, 
868/3, 870, 871, 873/1, 873/2, 874/1, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878/1, 879, 880, 
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 897, 
902/1, 902/2, 902/3, 872, k. o. Bled (ZKV 1088), 
- parc. št. 868/3, 907/57, 907/58, 914/2, 914/4, 919, 921, 922/1, 922/3, 923/2, 924, 926, 
928/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 938/3, 939/1, 939/2, 940, 941, 
942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 967, 
968, 970, 971, 996, 923/3, 923/4, 923/5, 922/5, 922/6, 922/7, k. o. Bohinjska Bela (ZKV 
963), 
- parc. št. 471/4, 471/6, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 491, 492, 493, 471/1 k.o. Zasip (ZKV 568), 
- parc. št. 463/17, k. o. Rečica (ZKV 54), 
- parc. št. 433/4, 723/3, 723/4, 1342/61-70, 1342/73, 1343, 1344/1, 1344/3, 1346, 
1347/1, 1347/2, 1348/1, 1349, 1350, 1351/1, 1352, 1354/1, 1354/3-13, 1355, 1356/1, 
1356/2, 1357, 1358, 1359/1, 1359/3, 1360/2, 1360/3, 1361, 1362, 1363/1-8, 1363/10-
27, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1373/2, 
1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383-1390, 1392, 1399, 
1400, 1353/1, 1353/3, 1353/4, 1360/1, 1382/2, 1345/1, 1363/9, 1377/4, 1377/5, 
1360/5, 1360/6, 1382/3-6, k. o. Ribno (ZKV 748), 
- parc. št. 1075/100, 1075/101, 1076/59, 1199/1, 1199/2, 1199/290, 1224/1, 1224/2, 
1225/1-6, 1226-1233, 1234/2, 1235, 1237, 1238/1-10, 1238/13, 1240, 1242, 1249, 
1253, 1254, 1255, 586/101, 586/102, 586/121, 586/74-83, 586/88, 586/90, 1244/2, 
1246/2, 1234/3, k. o. Selo pri Bledu (ZKV 1099). 
Lastninska pravica se vpiše v korist Občine Bled in izvede se vknjižba zaznambe javnega 
dobra lokalnega pomena. 
PRISOTNI ZA PROTI 
11 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 6c:   Menjava zemljišča s parc. št. 471/9, k. o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49, 
k. o. Zasip 
 

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon  
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem    

 
Sklepi št. 9: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/9, k. o. Zasip iz 

javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 471/9, k. o. Zasip v 

izmeri 31 m2 za del zemljišča s parc. št. 49, k. o. Zasip v izmeri 34 m2 in pooblašča 
župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6d:   Prodaja zemljišča s parc. št. 471/10, k. o. Zasip  
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon   
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem  
 
Sklepi št. 10: 
4. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/10, k. o. Zasip iz 

javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 
5. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 471/10, k. o. Zasip v 

izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

6. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6e:   Zamenjava zemljišč s parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014, k. o. Želeče za 

zemljišče s parc. št. 1091/7, k. o. Želeče 
                       
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.   
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem  
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Janez Brence je predlagal, da občina zaščiti interese vse druge mogoče služnosti, ki jih bo občina 
v bodoče potrebovala.  
 
Sklepi št. 11: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč s parc. št. 1080/7, 1008/44 k.o. 

Želeče po ceni 27,60 €/m2 in s parc. št. 1014, k. o. Želeče po ceni 23,00 €/m2, za 
zemljišče s parc. št. 1091/7, k. o. Želeče v izmeri 1.018 m2 po ceni 10,00 €/m2. Razlika 
v ceni se ustrezno doplača.  

2. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklepi JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6f: Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. 

Zasip  
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.   
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  
- sklep: predlog za sprejem  
 
Sklepi št. 12: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/4, k. o. Zasip in dela 

zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last 
Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/4, k. o. Zasip v 
izmeri 11 m2 in dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip v izmeri pribl. 20 m2 po 
ceni 40,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7:  Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za 

leto 2014 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.  
 
 Poročila predsednikov delovnih teles 
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem,  
 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse 
za leto 2014. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 8:   Sprejem Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Ožje središče Bleda 

 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor občinske uprave.  
 
Poročilo delovnega  telesa:   
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš  
       predlog za sprejem 
 
Davorina Pirc je povedala, da so na odboru za turizem sprejeli sklep, da je bil proračun sprejet v 
okviru danih možnosti in želijo opozoriti, da je eden največjih razvojih potencialov in priložnosti 
pomeni ureditev Blejske promenade in njeno oživitev, zato odbor poziva, da občina projekt čim 
prej spelje, predlagala pa je, da se v okviru OPPN pristopi k mehkemu delu programa za oživitev  
promenade kot prestižnega dela kraja in predlaga, da se ustanovi komisija, ki bo imela ideje in 
da bi se pripravil tudi ta del.  
Ludvik Kerčmar je povedal, da bo to gotovo eden večjih dokumentov za večjo kakovost na tem 
področju in za vse občane, ki na tem področju živijo. Spraševal je, kaj ima Obrambno ministrstvo 
pri izdaji mnenj. 
Matjaž Berčon je povedal, da vse to izhaja iz obstoječega PUP-a, kjer so bili navedeni. Povedal je, 
da OPN, ki je v poteku finalizacije, nadomesti dosedanji PUP, ki se ukine in se nadomesti z OPN, 
ki je strateški dokument, na podlagi katerega se spreminja, namenska raba, itd., z OPPN pa 
občina določa ožja območja, ki so potrebna bolj konkretne obdelave in kjer se nakazujejo 
konkretne rešitve.  
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled Sprejme Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ožje središče Bleda. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9:  Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Severna razbremenilna cesta na Bledu 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor občinske uprave. 
 
Poročilo delovnega telesa:   
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja - predsednik Janez Petkoš,  
predlog za sprejem 
 
Ludvik Kerčmar je spraševal glede priključka občinske ceste na državno cesto s področja Dob.  
Matjaž Berčon je povedal, da ima občina v OPN vrisan koridor preko Spodnjih Seliš po celem S 
delu Dob. Problem pa je nastal, ko je občina poslala vlogo na Zavod za varstvo naravo, ki je izdala 
negativno mnenje glede prečkanja morene in je povedal, da bo zadeva jasna, ko bo zaključen 
OPN. 
 
Sklep št. 15: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Severna razbremenilna cesta na Bledu.  
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 10:  Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 

 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Primož Lah, vodja MIR Bled in Bohinj. 
 
Poročilo delovnega  telesa:   
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec  

predlog za sprejem  
 

Davorina Pirc je vprašala, ali obstaja možnost kakšnega  povezovanja z občino Radovljico, ki je 
bližje.  
Janez Fajfar je povedal, da je Občina Železniki iskala možnost tudi že pri svojih sosedih, vendar 
pa so na koncu prišli do naše občine, saj želijo, da imajo ta del pokrit.   
Matjaž Berčon je povedal, da je bila dana pobuda tudi v Občino Radovljica, vendar pa ni bilo 
odgovora.  
Vovk Miran je povedal, da je osnovni cilj nekaj prihranit.  
Matjaž Berčon je povedal, da je vse podrobno obrazloženo v proračunu za leto 2014. 
Jana Špec je predlagala, da vse kar se bo prihranilo na ta način, naj se ta sredstva namenijo za 
zaposlitev sezonskega radarja, ki bo vzdrževal red in mir.  
 
Sklep št. 16: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki po skrajšanem postopku na podlagi 4. alineje 1. 
odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 11:   Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Igor Justin, zunanji strokovni sodelavec in pripravljavec 
gradiva. 
 
Poročilo delovnega telesa:   
Odbora za družbene dejavnosti   -  predsednica Karmen Kovač  
predlog za sprejem Pravilnika, prav tako pa tudi priloga Pravilnika s popravki kot čistopis 
 
Srečko Vernig je mnenja, da je gre za spremembe tudi v vsebini. Povedal je tudi, da je to vseeno 
velika sprememba glede na pravilnik.  
Igor Justin je povedal, da se zadeve po vsebini ne spreminjajo, razen predšolski in šolski otroci, 
kjer so množični programi, zato so se vsi tečaji črtali in jih določijo sami izvajalci, na drugi strani 
pa so 60 in 80 urni, kar je prva sprememba. 
Matjaž Berčon je spraševal, kakšne so sedaj ključne spremembe, ki se predlagajo (označeno 
rumeno) in kaj se pridobi, če se priloga sprejme  in če se spremenijo kriteriji, kaj se pridobi kot 
izhodišče za naslednje leto. Ali se bodo razpis sedaj drugače razpletel in kaj bo kdo pridobil 
oziroma izgubil? 
Igor Justin je povedal, da pri teh, kamor gre največ sredstev, je dana varovalka - 20 vadbenih 
skupin (80 otrok za individualne, 160 v odbojki, 200 v nogometu) in ne bi nič vplivalo, v kolikor 
ne bi šli preko tega in je to zgolj strateška varovalka. Vrednost točke  se ni spreminjala. Narejeno 
pa je to, da sta narejeni samo dve usmeritvi. Dane so zgornje varovalke, da jih lahko vsak vidi.  
Zupan Pavla je vprašala, kako je s pregledi športnikov in predlaga, da društva, glede na to, da se 
to tudi sofinancira,  tudi o tem poročajo.  
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Igor Justin je povedal, da so v Pravilniku zajete vse vsebine, ni pa nujno, da se jih sofinancira.  
Miran Vovk, je povedal, da otroci, ki nastopajo v klubih, imajo obvezne preglede in tudi v šolah 
imajo preventivne preglede in predlaga, da se ne dela prevelike panike.  
Anton Omerzel je povedal, da so Pravilniki nepravični do naših otrok in velikokrat se je že 
zgodilo, da Občina financira tudi otroke iz drugih občin.  
Igor Justin je povedal, da se močno spodbuja tiste izvajalce, ki imajo več otrok in domačih z 
Bleda in so kriteriji narejeni v tej smeri, v tekmovalnem športu pa se samo do neke mere 
upošteva druge. 
Matjaž Berčon je predlagal, da naj se izoblikuje, ali je sedaj nujno to Prilogo sprejet, ali si je 
potrebno  vzeti še več časa za premislek in da se dileme, ki so strokovne narave predebatirajo  
na strokovni ravni. 
Vovk Miran je povedal, da bo sklep podprl s tem, da prosi, da se pregled  Priloge pravilnika 
opravi čimpreje oziroma da to ne vpliva na zamik razpisa. 
Matjaž Berčon je povedal, da bo poslano vsem športnim klubom v Občini, organiziran bo termin 
sestanka in kdor bo imel pripombe bo imel možnost sooblikovanja in kar bo sklep sestanka bo 
šlo v potrditev na naslednjo sejo  občinskemu svetu.  
Ludvik Kerčmar je predlagal, da bi bili bolj konkretni, da se strokovni službi, ki naj se izbere iz 
vrst članov Občinskega sveta in je predlagal Mirana Vovka, Karmen Kovač in Srečka Verniga, ki 
naj pripravijo pripombe iz razprave in naredijo čistopis, da se na naslednji seji sprejme. 
Sklep št. 17: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12  
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 12:  Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon.   
 
Poročilo delovnega telesa:   
Odbora za družbene dejavnosti   -  predsednica Karmen Kovač  
predlog za sprejem  
 
Davorina Pirc je vprašala če to, da se občina Gorje vključi kot ustanoviteljica na funkcioniranje 
osnovnega zdravstva  oziroma v finančnem pomenu.  
Matjaž Berčon je povedal da ne, ker je bil že na prejšnji seji sprejet odlok, kjer je pravna 
podlaga, v finančnem delu pa tudi ne, ker je šlo do sedaj vse preko Občine Bled, ki je bila nosilec 
večjega deleža, vendar pa je Občina Gorje vedno vse sofinancirala v svojem deležu in gre 
predvsem samo za formalizacijo.  
 
Sklep št. 18: 
Občinski svet Občine Bled sprejme  Spremembe in dopolnitve  Statuta Osnovnega  
zdravstva Gorenjske (OZG). 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 13:  Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Občine Bled, Anton Mežan  
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Poročilo delovnega telesa:   
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – predsednik Janez Petkoš 
predlog za sprejem  
 
Jana Špec  je povedala, da se strinja s podžupanom, da je bilo zelo težko podeliti priznanja, ker 
se ji zdi, da je zelo težko rangirati, kdo dobi zlato, srebrno in bronasto, kriteriji pri tem so pač 
taki, da so predlogi in seveda odloča Komisija in se ji zdi, da je veliko boj vmesen.  
Davorina Pirc je vprašala, kaj bo pomenilo »življenjska ali delovna obletnica«, in je mnenja , da 
bi se moralo vedeti za kaj gre.  
Šolar Brigito je zanimalo, kolik predlogov pride na leto in pohvalila pripravo Pravilnika.  
Anton Mežan je povedal, da pride 20-30 predlogov. Kar pa se tiče življenjske ali delovne 
obletnice je povedal, da je to zdrava presoja, ki zmaga pri komisiji. Povedal je, da je bila želja, da 
te obletnice ki so se pojavljale(avtomatsko)  do sedaj, ne »zažirajo« več kvote tistih petih, ki so 
prejeli zlato in srebrne.  
Matjaž Berčon je povedal, da se pojmuje  v splošnem pojmovanju življenjske obletnice srebrna, 
zlata, potem pa se to gosti naprej (srebrna poroka, zlata poroka) in ko je to vezano na 
posameznika. Ko pa je to vezano na organizacijo, pa je to delovna obletnica.  
Miran Vovk je povedal, da se to ne omejuje na neke obletnice , se mu zdi primerno in to podpira.  
Srečko Vernig je bil mnenja, da je bila pripomba Davorine Pirc vmesna in sicer iz tega razloga, 
da bi se izognili tej dilemi, kam umestiti življenjsko ali delovno obletnico, pohvalil pa je  tudi 
samo pripravo pravilnika, ker bolj dopušča pravilno izbiro.  
Matjaž Berčon je predlagal, da če ni konkretne spremembe, je to nadgradnja in izboljšava 
obstoječega pravilnika. 
  
Sklep št. 19:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnika o občinskih priznanjih po skrajšanem 
postopku na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 14:  Razno: Soglasje k sklenitvi aneksa k pogodbi za izdelavo OPN Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor Občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Sklep št. 20: 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k sklenitvi Aneksa št. 1 k pogodbi št. 430-
32/2008 za »OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT BLED« za dodatna dela v skupni vrednosti 
11.360,00 € brez DDV, oziroma 13.860,00 € z upoštevanjem 22% DDV. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 11 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.10 uri . 
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 
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4) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 17. redne seje
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Ludvik Kerčmar: »1. Gospod župan izteka se leto 2013. Danes sprejemamo proračun za leto 
2014 v katerem namenjamo svoj finančni delež za izdelavo dokumentov OPPN in druge 
aktivnosti za priprave in izgradnjo prepotrebnih, južni in severni razbremenilni cesti. Zanima 
me, kako potekajo aktivnosti na področju zemljišč? Ali sta navedeni investiciji, kot državni cesti 
uvrščeni v državnih programih? Glede na izredno pomembnost za Bled vas prosim, da na 
naslednjo sejo to vprašanje uvrstite kot točko dnevnega reda. Čas za porabo evropskih sredstev 
se izteka, zato pričakujem širše poročilo, tako občinske uprave, kot direkcije za izgradnjo 
državnih cest. Hvala za vaše razumevanje in odgovor. 
2. Gorenjski glas z dne 22.11.2013 poroča o izgradnji poslovnega objekta za upravo TNP v 
Bohinju. V zvezi s tem vas sprašujem: Kakšen vpliv bo to imelo na sklenjeni dogovor o delitvi 
stroškov med TNP in Regijskim informacijskim centrom Triglavska roža? Ali smo kot nosilec 
investicije,pred odločitvijo in podpisom dogovora o skupni naložbi v Triglavsko rožo bili 
seznanjeni o odločitvi TNP? Hvala za odgovor.« 
Več o aktivnostih v zvezi z obvoznicama se nahaja v poročilu župana med sejama. 
Matjaž Berčon pa na seji pojasni, da TNP v Bohinju gradi njihov parkovni visitors center, ki je 
strogo namenjen samo TNP-ju in tam zaenkrat ni predvidena selitev uprave.  
 
Karmen Kovač:  

Datum: 3.12.2013 
Karmen Kovač, Lista Tonija Mežana 
 
 (član občinskega sveta – svetniška skupina) 

V skladu s 17. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), 
vlagam pobudo: 

1. Ograja na Obrnah 
Obrazložitev: 
Vlagam pobudo za postavitev lesene ograje na Obrnah, ki bi preprečevala morebiten zdrs 
vozil ali padec pešcev čez na novo zgrajen podporni zid ob cesti. Gre za odsek, ki vodi proti 
stanovanjskim hišam desno po klancu navzgor, gledano iz smeri Bleda proti Bohinju. O 
sami lokaciji je sicer že obveščen g. Franci Pavlič in Občine Bled. Gre pa za dobrih 20 metrov 
ograje. 
Odgovor pripravil Franci Pavlič: Predračuni so pridobljeni, ograja bo postavljena v 
spomladanskih mesecih. 
 
Janez Petkoš: »Danes, dne 3. 12. 2013, bomo sprejeli sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta "Severne razbremenilne ceste " (v nadaljevanju SRC) na Bledu. 
SRC bo potekala iz Rečiške ceste ob potoku Rečica, prečkala cesto v Zasip pri mostu Buč, se 
nadaljevala vzdolž potoka in se priključila na Seliško pred Mladinsko cesto. Po Seliški bo 
potekala do GG Bled. Cesta do priključka na Seliški je dolžine okoli 1,5 km, do GG Bled pa še 
približno 0,7 km, skupaj torej okoli 2,2 km. Vendar moj namen ni govoriti o trasi SRC, temveč o 
financiranju. Znano nam je, da državnih sredstev za financiranje SRC ni. Preden se ne zgradi 
Južne obvoznice, ne smemo pričakovati državnih finančnih sredstev, mogoče le delno 
financiranje iz Evropskih skladov. Nam vsem je znana prometna situacija na Prešernovi cesti od 
odcepa za Zasip, posebno ob odcepu za pokopališče, vse do hotela Astoria. Strokovne analize 
prometa povedo, da se 1/4 prometa, v višku sezone pa celo 1/3, odvija zaradi turizma 
obiskovalcev blejskega gradu. Večina slovenskih krajev ima zgrajene obvoznice. Pravim, če bi 
odmislili turizem, bi bil promet na Prešernovi morda še sprejemljiv. Blejski grad ima letno okoli 
250.000 obiskovalcev, dnevno povprečno okoli 700. V glavni turistični sezoni pa tudi preko 
2.000 dnevno. Prav zaradi obiskovalcev blejskega gradu je pošteno in pravilno, da tudi blejski 
grad prispeva k izgradnji SRC oziroma bi to moralo biti v njegovem interesu zaradi lažjega 
dostopa avtomobilov, predvsem pa avtobusov na samo grajsko parkirišče. V širšo grajsko 
infrastrukturo prav gotovo sodi tudi SRC. Blejski grad, s katerim upravlja Zavod za kulturo Bled, 
ki je ustanova Občine Bled, ustvari letno okoli 1,8 milijona prihodka. Prav iz tega denarja – 
prihodka, bi se morala v največji možni meri financirati SRC na Bledu. Podatkov ne govorim na 
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pamet, sem namreč predsednik sveta Zavoda za kulturo Bled, član tega sveta pa že sedem let. V 
primeru, da občina ne bo poiskala v Zavodu za kulturo Bled enega od glavnih virov financiranja, 
SRC še dolgo ne bo. Projekti, ki jih ima grad v letnih in srednjeročnih načrtih, lahko počakajo. 
Občina Bled in Zavod za kulturo Bled morata postaviti skupni projekt, od katerega bomo imeli 
nekaj tudi občani Bleda – normalno prometno življenje, kot ga ima večina slovenskih krajev. 
Menim, da izgradnja dvigala na grad ne more imeti prednosti pred SRC. Ravno tako postavljam 
pod vprašenje odkup Pristave, za katero sem prepričan, da bo služila podjetnikom. 
Sofinanciranje SRC iz grajskega denarja sem izpostavil že na seji sveta Zavoda za kulturo Bled in 
na Odboru za prostor, pa nisem naletel na pozitivne odzive. SRC je potrebna, samo ni finančnih 
sredstev, pravijo naši odborniki. Pa ni tako. Sami lahko zberemo večino potrebnih sredstev za 
izgradnjo SRC in če tega ne bomo naredili, je tudi ne bomo imeli. V veliki meri financiranje SRC 
lahko zagotovimo iz finančnih sredstev iz gradu – Zavoda za kulturo Bled. Po moji presoji, bi 
Zavod za kulturo Bled  lahko prispeval okoli 300 tisoč Eur letno za izgradnjo SRC. Naj zaključim, 
da moj namen ni kritiziranje, kajti veliko dobrega – pozitivnega, je Zavod za kulturo Bled dal 
domačemu kraju. Grajski hrib in sam grad sta urejena na zavidljivem evropskem nivoju. 
Festivalna dvorana in grad sta skozi celotno leto prizorišče različnih kulturnih prireditev, kar 
daje Bledu tudi svojevrsten pečat. Zavedati se moramo,  če ne bomo sami poiskali sredstev in jih 
tudi sami prispevali, SRC še najmanj 20 let ne bomo imeli. SRC je sigurno zaradi velikega števila 
obiskovalcev gradu nujna in je sestavni del širše grajske infrastrukture. Denar je, sposobni smo, 
manjka nam samo politična volja in moč za izgradnjo SRC. S tem bi bistveno, trajno izboljšali 
kvaliteto življenja občanov in omogočili normalni prometni pretok tudi turistom na Bledu. 
Prepričan sem, da bo v širšem smislu SRC bistveno prispevala k promociji Bleda. Čas je, da 
dohodki iz gradu kraju in občanom Bleda dajo nekaj trajnega, saj mora biti izgradnja SCR tudi 
prvenstven interes Zavoda za kulturo Bled.« 
Matjaž Berčon pove, da sta se glede sofinanciranja severne razbremenilne ceste z direktorjem 
Zavoda za kulturo že pogovarjala, da se program sofinanciranja severne razbremenilne ceste 
vnese v nov desetletni plan, ki ga mora Zavod predložiti ministrstvu v obravnavo. S pobudo pa se 
sicer strinja.  
Več o aktivnostih v zvezi z obvoznicama se nahaja v poročilu župana med sejama. 
 
Jana Špec: »Stanovalci Ribenske ulice prosijo za ponovno postavitev prometnih znakov 40 km/h 
pri Vili Ana na Ribenski cesti in pred bifejem Jurček na Ribenski c. 20 iz smeri Ribno. Na teh 
mestih so že bili prometni znaki 40 km/h in največji osni pritisk 8 t. Odstranitev teh prometnih 
znakov je bila po oceni stanovalcev velika napaka. Od takrat naprej se je zgodilo na Ribenski 
cesti več prometnih nesreč. Na tem mestu se cesta nevarno zoži, ne levo ne desno ni pločnika, 
pešec se mora umikati na travnik. Iz obeh smeri so hitrosti prevelike, zato ogrožajo varnost tako 
stanovalcev kot gostov. Velik problem so tudi 40 tonski kamioni, ki vozijo v Ribno. Zaradi velike 
teže in prevelike hitrosti se tresejo nekatere hiše ob cesti. Kamioni povzročajo tudi  velik hrup. 
Če bi vozili 40 km/h, bi bil ta hrup veliko manjši. Sedaj vozijo 50, 60, in tudi 70 km/h. Na to 
opozarjajo tudi gostje, ki bivajo pri sobodajalcih na Ribenski cesti. Na Ribenski cesti je veliko 
oddajalcev sob, ki se že leta in leta brezuspešno pritožujejo zaradi velikih hitrosti in zaradi 
hrupa, itd. Stanovalci Ribenske ulice vljudno prosijo, da se njihovi prošnji ugodi in da se v 
najkrajšem možnem času postavi nazaj omenjene prometne  znake.« 
Odgovor pripravil Matjaž Berčon: V tem trenutku že poteka »konsolidacija« prometnih in 
neprometnih znakov po krajevnih skupnostih, tako da bomo do jeseni pregledali in uskladili 
celotno območje občine. Pri tem se bomo s pomočjo Svetov KS posvetovali tudi s krajani 
območij. 
 
Brigita Šolar: »Šoloobvezni otroci v soseski Dindol Bled (Cankarjeva, Jelovška) nimajo 
organiziranega šolskega avtobusa. Ali obstaja možnost da jih pobira avtobus ki pripelje otroke iz 
Ribna? Lahko bi v smer šole peljal skozi Dindol in bi na isti vožnji pobiral še otroke iz 
omenjenega področja Bleda.« 
Odgovor pripravil Matjaž Berčon: 56. člen Zakona o osnovni šoli določa, da ima učenec 
pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od 
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osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 
prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo 
v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje 
osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov 
prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 
prebiva. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Otroci s 
posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega 
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v 
odločbi o usmeritvi. Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v 
kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. 
Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. 
Iz smeri Dindol je v okviru Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu sprejeta in 
označena varna pot v šolo, zato se prevozi s tega območja ne načrtujejo. 
 
Zupan Pavla: »Sprašujem, kateri del Kolodvorske ceste gre v rekonstrukcijo in glede sredstev, 
saj je iz načrtov razvojih programov razvidno, da so sredstva zagotovljena šele v letu 2017 in 
sprašujem, ali se ta tri leta ne bo delalo nič na Kolodvorski.  
Kdaj bomo na Rečici dobili avtobusno postajo in otroško igrišče?  
Odstranitev posekanega drevja na Mrakovem zemljišču.« 
Matjaž Berčon pojasni, da je rekonstrukcija I. faze Kolodvorske ceste predvidena v naslednjem 
letu od gostilne Mangart do Triglavske ceste, saj sredstva za rekonstrukcijo ceste zagotavlja 
koncesionar za ceste in zato tega v proračunu ni, občina pa financira obnovo vodovoda in novo 
fekalno kanalizacijo, ker se stara porabi za meteorno ter dopolnitev javne razsvetljave v tistem 
delu. V NRP za 2017 in dalje se nahaja II. faza skozi drevored do hotela Triglav. 
Na Rečici je predvidenih šest avtobusnih postaj (dve pri Lipu, dve pri Kolodvorski) v sklopu 
rekonstrukcije Rečiške, na Kolodvorski pa je ena predvidena pri« Gorencu«, druga pri blokih na 
Triglavski. Glede otroškega igrišča pa je povedal, da konkretne pobude s strani KS še ni bilo, 
razen v sklopu zunanje ureditve pri Gasilskem domu, kar pa bo s sprejemom OPN tudi 
omogočeno, saj smo uspeli zagotoviti ustrezno spremembo namembnosti zemljišč.  
Podrto drevja  na Mrakovi domačiji bo odstranjeno v času obnove strehe, kar brezplačno 
zagotavlja izvajalec. 
 
Omerzel Anton: »Imam tri pobude: Predlagam, da se v Bodešče umakne znak »Prepovedana 
vožnja oziroma spodaj je napisano do občinske meje Občine Bled, ker mislim, da noben turist, še 
domačin ne ve, kje poteka meja občinami.  
Predlagam, da Občina Bled piše na ustrezne inštitucije in predlagala, da se uvedejo višje kazni za 
kraje – nedavna kraja 18 svetilk ob Blejskem jezeru.  
Predlagam, da se ustanovi enotna služba za varovanje, predvsem v nočnem času.« 
Matjaž Berčon je povedal, da se v občinskem proračunu za dodatno nočno varovanje namenja 
35.000 € za dva varnostnika na »Promenadi« ob vikendu zvečer in vsa tehnična varovanja 
objektov. Za pokrivanje Mlina in druge okolice jezera pa bi bilo potrebno bistveno več denarja.   
Kraja 18 luči je bila v noči, v največjem neurju, kar pomeni, da zadaj stoji zelo organizirana 
združba, ki točno ve, kdaj gre na teren. Na žalost so te stvari neobvladljive brez obsežen fizične 
prisotnosti varnostnikov. Teh sredstev ni.  
Zapora ceste v Bodeščah je postavljena, ker je na radovljiški strani prišlo do udora ceste v strugo 
Save Bohnijke in je vožnja nevarna. Občina Radovljica bo spomladi cesto sanirala. 
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4)   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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5) Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

za območje urejanja BL- S 24 Mlino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL- S 
24 Mlino. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Andrej Golčman,  zastopnik investitorja
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Na podlagi 58., 61. in 61.a ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11 in 
57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet 
Občine Bled na 18. redni seji, dne 18. 3. 2014, sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE UREJANJA BL- S 24 MLINO 

 
 

I. Splošne določbe 
1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja 
BL S-24 Mlino (Ur. l. RS, št. 66/05, z dne 13. 7. 2005), ki jih je izdelalo projektivno podjetje 
Populus, d. o. o., pod št. projekta 366-02-12 in so izdelane v skladu z izhodišči in usmeritvami 
Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS, št. 
95/02). 
 

2. člen 
Predmet sprememb in dopolnitev je zmanjšana gostota pozidave in določitev bolj funkcionalnih 
rešitev v vplivnem območju zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN). 
 

3. člen 
Sestavni del sprememb in dopolnitev ZN so spremembe in dopolnitve tekstualnega in 
kartografskega dela. 
 
 

II. Spremembe in dopolnitve ZN 
4. člen 

V 3. členu (III. MEJE OBMOČJA) se dopolni prvi stavek, ki se glasi: »Meja ZN poteka po zunanjem 
obodu parcelnih mej naslednjih zemljišč: 909/1, 910/1, 910/9, 935/2, 935/3, 935/5, 935/6, 
936/1, 936/10, 936/11, 936/14, 936/15 in 937/3, vse k. o. Želeče.« 
Dopolni se drugi stavek, ki se glasi: »Znotraj pozidave sta še zemljišči s parc. št. 936/4 in 937/1, 
k. o. Želeče.« 
Spremeni se tudi zadnji stavek, ki se glasi: »Velikost območja ZN je 16.485 m2.« 
Člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: »Meja vplivnega območja ZN poteka po zunanjem 
obodu parcelnih mej zemljišč s parcelnimi št. 910/8 in 935/4. Znotraj vplivnega območja so še 
deli zemljišč s parcelnimi št. 860/1, 909/5 in 938/1. Del celovite ureditve območja je 
rekonstrukcija Ceste gorenjskega odreda, ki poteka po južnem obodu območja, z razširitvijo in 
izvedbo opornih zidov. Določila, ki se nanašajo na rekonstrukcijo ceste in oblikovanje 
obcestnega prostora, se smiselno vključijo v nadaljevanje odloka.« 
 

5. člen 
V 5. členu se črta 8. stavek. 
 

6. člen 
1. odstavek 6. člena se črta in se spremenjen in dopolnjen glasi: »V območju je povsod, razen na 
osrednji zeleni površini, dopustna gradnja manj zahtevnih objektov, ki so po Uredbi o 
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11) razvrščeni med: 

- 11100: vile, 
- 12420: garaže za lastne potrebe, 
- 12620: galerije, 
- 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen za lastne potrebe. 

Na gradbeni parceli objekta je dopustna gradnja objektov za lastne potrebe, in sicer  nadstrešek, 
paviljon, vrtna uta, bazen in rezervoar za kapnico.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4992
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Predvidena je gradnja petih (5) stanovanjskih objektov (vil) oziroma šestih (6) stanovanjskih 
objektov (vil), če se obstoječi stanovanjski objekt na zemljišču s parc. št. 936/4, k. o. Želeče 
odstrani, ki so po površini, oblikovanju in izboru gradiv nadstandardni. Dodatna kvaliteta 
pozidave je tudi velikost k objektom pripadajočih gradbenih parcel. Predviden tip stanovanjskih 
objektov je sodobna interpretacija klasičnih blejskih vil (stanovanjska vila).  
V območju je na gradbeni parceli k vilam dopustna gradnja naslednjih objektov za lastne 
potrebe: večjega odprtega bazena in teniškega igrišča z nezahtevnim objektom (majhna stavba). 
Na osrednji skupni zeleni površini je dovoljeno urejanje parkovnih površin, urejanje peščenih 
poti, travnih površin, zasaditev z avtohtono vegetacijo in postavitev klopi in igral za otroke. 
Dovoljena je tudi postavitev ene vrtne ute – paviljona, pokritega zračnega prostora kot senčnica 
ali zaščita pred dežjem na podlagi predhodno izdelanega načrta celostne ureditve parka.   
Skupna zazidana površina stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ne sme preseči določil 7. člena 
tega odloka.  
Na obstoječem stanovanjskem objektu na zemljišču s parc. št. 936/4, k. o. Želeče so dopustna 
samo vzdrževalna dela, odstranitev objekta ali rekonstrukcija objekta v skladu z oblikovalskimi 
merili, ki veljajo v območju urejanja.« 
 

7. člen 
7. člen odloka se črta in se spremenjen ter dopolnjen glasi: »POGOJI ZA LEGO OBJEKTOV NA 
ZEMLJIŠČU, TLORISNE IN VIŠINSKE GABARITE OBJEKTOV TER NJIHOVO OBLIKOVANJE 

1) Lega objektov na gradbeni parceli je določena z gradbeno mejo. Gradbena meja velja za 
vse objekte, tudi pomožne.  

Gradbena meja je črta, ki je objekt na nivoju kleti, pritličja ali nadstropja ne sme preseči, lahko je 
z eno stranjo postavljen na gradbeno mejo ali pa je od nje odmaknjen v notranjost gradbene 
parcele, razen v primeru podzemnih uvozov k posameznim objektom.  
V območju ZN so gradbene meje  oddaljene 4 m od meja zemljiških parcel, razen proti cesti po 
južnem obodu območja, kjer je gradbena meja 6 m oddaljena od zunanjega roba pločnika. 

2) Pogoji za tlorisne in višinske gabarite objektov in njihovo oblikovanje: 
Velikost objektov je omejena s faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin (FZP) in 
višino objektov (V). 
Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe 
nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij 
najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo 
se tudi površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh pomožnih objektov nad 
terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti (klančine). 
Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in 
celotno površino parcele, namenjene gradnji stanovanjskih stavb. 
Višina objektov (V) je določena z etažnostjo objektov.  
Za gradbene parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g ) v območju ZN je 
določen: 

- faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %, v primeru združevanja parcel 16,5 %;  
- faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65 %; 
- največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M. Dopustna je gradnja  ene ali dveh 

kletnih etaž. Višina novih objektov P+1+M ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos 
(n.m.v.= 500,1 m); 

- največja višina manj pomožnega za lastne potrebe je P (ravna streha) ali P+M (streha z 
naklonom 38-42 stopinj);   

- višina enoetažnega pritličnega objekta v območju osrednje zelene površine je lahko 
največ 3,50 m, dopustna je ravna nepohodna streha. 

3) Oblikovanje objektov 
Kletna etaža s svojo višino lahko premošča niveleto uvoza in niveleto pritličja. Streha je 
dvokapnica ali štirikapnica v naklonu 38-42 stopinj s sivo kritino. Dovoljene so terase na 
objektu, ki so ravne pohodne ali nepohodne površine.  
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Oblikovanje in izvedba: masiven objekt z možnostjo vključitve dela objekta v montažni izvedbi. 
Potrebno je zasledovati nadstandard izvedbe in izgleda objekta in prilagoditi izbor glavnih 
materialov značilnosti blejskih vil, ter sekundarnih materialov , ki se uporabijo tudi za glavne 
materiale sekundarnih in nebivalnih objektov, kot so: les v naravnih tonih, svetli ometi drobne 
strukture, steklene površine itd. 
 

8. člen 
Dopolni se 2. stavek 3. odstavka v 1. točki 8. člena ZUNANJA UREDITEV OB OBJEKTIH IN 
UREDITEV SKUPNIH ZELENIH POVRŠIN in se dopolnjen glasi: 
»Dovoljena, vendar neobvezna je ureditev povezovalne poti s stopnicami s ceste Gorenjskega 
odreda in poti ob jasi, ki se uredi kot peščena pot v širini 1,5 m in se v delu, kjer so stopnice, 
intenzivno dodatno zazeleni.« 
Črta se zadnji del 1. stavka 2. točke 8. člena UREDITVE NIVOJSKIH RAZLIK IN OPORNI ZIDOVI in 
se ga nadomesti z novim stavkom tako, da se glasi: 
»Relief gradbenih parcel, katerih konfiguracija zahteva višinske prilagoditve v zvezi z 
navezovanjem na dostopno cesto ali ustreznejšim pozicioniranjem objektov, je dovoljeno 
preoblikovati. Brežine nad podzemnimi uvozi k posameznim objektom se po končani izvedbi 
prilagodi raščenemu terenu na obeh straneh uvoza. Teren parcel je dopustno preoblikovati na 
niveleto zgornje terase, na kateri stoji vila Epos (n.m.v.= 487,1 m).« 
Črtata se 4. in 5. stavek 2. točke 8. člena UREDITVE NIVOJSKIH RAZLIK IN OPORNI ZIDOVI in 
nadomestita z novimi, ki se glasijo: 
»Višina zidov je omejena z višino premoščanja gabaritnih razlik etažnosti in pozicioniranja 
tlorisne nivelete objekta. Oporni zid se, v kolikor ni možna druga rešitev, prilagodi posegu 
razširitve ceste ali ureditve vrta ter postavitvi objekta. Oporni zidovi vzdolž razširjene južne 
ceste, ki se izvedejo zaradi ohranjanja obstoječe drevesne in grmovne zelene bariere, se obvezno 
izvedejo v naklonu, s kamnito oblogo (polobdelan kamen premera do 30 cm) ter zasaditvijo 
popenjavih rastlin tako ob vznožju, kot tudi na zgornjem robu. Na mestu uvozov na posamezno 
gradbeno parcelo se oporni zid ob južni cesti polkrožno zaključi 2 m od zunanjega roba zidu, 
višinsko pa se prilagodi reliefu. Obvezna je enotna izvedba izgleda opornih zidov v celotnem 
območju ZN.«   
Črta se zadnja točka 8. člena OGRAJE in se spremenjena ter dopolnjena glasi: 
»Med posameznimi gradbenimi parcelami je dovoljena postavitev medposestnih ograj. Te so 
lahko izvedene v obliki zimzelenih živih mej, v kovinski ali leseni izvedbi, v skladu s krajinskim 
načrtom objekta. Če so medposestne ograje v kovinski izvedbi morajo biti ozelenjene z 
zimzelenimi popenjavkami ali grmovnicami. Lesene ograje so lahko po vzoru ograje ob vili Epos.  
Medposestne ograje so lahko znotraj obravnavanega območja visoke le 1,2 m, na obrobju 
območja v vzhodnem delu (do objektov Ceste Gorenjskega odreda 7, 9, 11) pa so lahko visoke do 
1,8 m in postavljene ob parcelno mejo. S soglasjem sosedov so ograje lahko postavljene tudi na 
parcelno mejo. 
Proti javni cesti se lahko izvedejo ograje v oddaljenosti minimalno 2 metra od pločnika, razen v 
primeru, če gre za varnostno ograjo, ki je lahko locirana na sam oporni zid. Višina ograj proti 
javni cesti je lahko največ 1,2 m. 
Obvezna je enotna izvedba ograj med parcelo in cesto v celotnem območju ZN. 
 

9. člen 
V 9. členu DRUGE UREDITVE IN ENOSTAVNI OBJEKTI se zaradi uskladitve z Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spremeni naslov poglavja, ki se spremenjen 
glasi: »DRUGE UREDITVE IN POMOŽNI OBJEKTI«. 
V. 9. členu se črta 1. stavek 2. odstavka in dopolni 2. stavek 2. odstavka, ki se dopolnjen glasi: 
»Postavitev pomožnih objektov iz 6. člena tega odloka je pogojena tudi s tem odlokom 
določenimi odmiki od mej, potekov vodov podzemne komunalne infrastrukturen in varovalnimi 
pasovi prometnic.« 
 

10. člen 
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V 10. členu PARCELACIJA se za 1. stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za vsako stanovanjsko vilo 
je obvezno zakoličiti samostojno parcelo v skladu z načrtom parcelacije.  
Takih gradbenih parcel je lahko največ šest (5 novih vil in obstoječi objekt na parc. št. 936/4, k. 
o. Želeče). V primeru odstranitve obstoječega objekta na parc. št. 936/4, k. o. Želeče, je obvezna 
priključitev zemljišča k parceli objekta C. Če se ne izvede katerega od objektov B, D ali E, je 
dovoljena parcelacija nepozidanih parcel in obvezna priključitev te parcele ali njenega dela k 
sosednji pozidani parceli. Če se ne izvede katerega od objektov A ali G, je dovoljena priključitev 
te parcele kot celote k sosednji pozidani parceli.« 
 

11. člen 
V 13. členu se črtata 3. in 4. stavek 1. odstavka. 
 

12. člen 
V 21. členu DRUGI POGOJI se na koncu zadnjega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Po karti 
potresne nevarnosti je v območju ZN projektni pospešek tal 0.175 g.« 
V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve 
plošče (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS št. 51/06 – UPB, 
97/10 in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS št. 57/96).« 
 

13. člen 
V 22. členu se dodajo novi odstavki, ki se glasijo: »V primeru postavitve javne razsvetljave oz. 
osvetljevanja objektov naj bo to zmanjšano na najnižjo raven.  
Upošteva naj se veljavna zakonodaja s področja osvetljevanja. 
Zaradi intenzivnega širjenja invazivnih rastlinskih vrst na območju Bleda in okolice je treba pri 
vnašanju zemljin paziti, da se na območje posega ne vnaša takih, ki bi bile z njimi okužene. To so 
predvsem zlata rozga, pelinolistna ambrozija, japonski dresnik in žlezava nedotika. Dlje časa 
odprtih, nezatravljenih površin naj se ne pušča, saj se tujerodne vrste hitro naselijo na proste 
površine. 
V območju Zazidalnega načrta in tik ob njem se nahajajo naslednji objekti in območja dediščine:  
EŠD IME PRAVNI  REŽIM VARSTVA 
24 Bled-Blejski grad Vplivno območje spomenika 
906 Bled – Vila Epos spomenik 
 5287 Bled - Blejski otok Vplivno območje spomenika 
13232 Bled – Ambient Bleda Dediščina – kulturna krajina 
13268 Bled –Vaško jedro Mlino Dediščina – naselbinska dediščina 
13631 Bled – Vila Cesta Gorenjskega 

odreda 1 
Dediščina – Stavbna dediščina 

Varstveni režimi so opredeljeni v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine občine 
Bled, februar 2008 in v razglasitvenih aktih spomenikov.  
Ob načrtovanju PGD posamezne vile, je treba predvideti lokacije pomožnih objektov. PGD mora 
vsebovati načrt krajinske arhitekture.  
Pred načrtovanjem je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in k PGD načrtu 
kulturnovarstveno soglasje.  
Območje še ni bilo arheološko pregledano, zato je nad zemeljskimi deli obvezen arheološki 
nadzor. Izvajalec zemeljskih del mora 5 delovnih dni pred pričetkom del o tem obvestiti ZVKDS 
OE Kranj.« 
 

14. člen 
V 23. členu TOLERANCE se črta 1. stavek in se ga dopolni s sledečim besedilom: »Dopustne so 
tolerance pri lociranju objekta znotraj gradbene meje. Izven gradbene meje lahko potekajo 
oporni zidovi, ograje, uvoz na zemljišče in uvoz v klet z upoštevanjem reliefnih značilnosti.  
Lociranje objektov, ki služijo oblikovanju parka (paviljoni, zaprti hodniki - galerije, pergole, 
vodni motivi), je dopustno tudi ob parcelno mejo s soglasjem sosedov. 
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Dopustne so tolerance pri lociranju uvozov na parcele, če je zato pridobljeno soglasje 
upravljavca javne ceste.  
Dopustne so tudi tolerance pri poteku parcelnih mej znotraj območja ZN v povezavi z določili 10. 
člena.« 
 

15. člen 
V 24. členu se prvi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi: »Med investitorjem in Občino Bled se 
sklene pogodba o opremljanju, skladno s Programom opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načeta BL S-24 Mlino (Oikos, april 
2013).« 
 

III. Končne določbe 
16. člen 

Ostala določila odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24 Mlino ostanejo 
nespremenjena. 

 
 
 

17. člen 
S temi spremembami in dopolnitvami ZN se razveljavi Odlok o PUP PC Bled (Ur. l. RS št. 
54/2004) v delu morfološke enote BL S23/2/1, na parc. št. 936/10, 936/11, 936/14, 936/4, vse 
k.o. Želeče. 
 

18. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Bled in na UE 
Radovljica. 
 

19. člen 
Nadzor nad izvajanjem spremenjenega in dopolnjenega ZN opravljajo pristojne inšpekcijske 
službe. 
 

20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka:  
Datum:  
        Janez Fajfar 
        Župan Občine Bled 
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Obrazložitev predloga: 
 
Glede na pripombe v času javne obravnave in številna usklajevanja med občino, lastnikom 
zemljišč in ZVKDS je nastalo več različic dokumenta, ki pa se v osnovi med sabo bistveno ne 
razlikujejo, temveč le v podrobnostih. Bistveno je, da je bil dosežen kompromis med vsemi 
stranmi in končno pridobljeno tudi pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo oz. pristojnega 
zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
 
Temeljni principi odloka ostajajo: 

- vsaj 65 % zelenih površin, 
- največ 22% faktor zazidanosti, ki je značilen za območja vil,  
- ohranjajo se vedute, 
- zmanjšano število glavnih objektov (vil), 
- bolj fleksibilno umeščanje objektov na parcele, 
- referenčni objekt je Vila Epos, 
- predhodna rekonstrukcija Ceste gorenjskega odreda s pločnikom in priključkom na 

državno cesto ter izgradnja druge potrebne infrastrukture,  
- v veliki meri ohranjen zeleni pas ob cesti. 

 
 
Ocena finančnih posledic: 
Skladno z osnutkom programa komunalnega opremljanja bo prihodek od komunalnega 
prispevka v primeru gradnje vil klasičnih velikosti, značilnih za Bled, ter na podlagi 
projektantskih ocen za gradnjo potrebne cestne in druge komunalne infrastrukture v območju 
znašal okvirno 500.000 EUR. V primeru maksimalne pozidanosti pa tudi več. 
 
 
Pripravil: 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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6) Sprejem  Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o javnem redu in miru v 

Občini Bled. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  mag. Primož Lah, vodja MIR Bled in Bohinj
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08, 
100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
329/11 - UPB8, 21/2013), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5), 6. in 12. 
člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07– UPB2), 10. člena Zakona o trgovini (Uradni 
list RS, št. 2/07 – UPB4) ter 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) 
je Občinski svet Občine Bled na svoji 17. redni seji dne 3. 12. 2013 sprejel 
 
 

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(1) Odlok o javnem redu in miru (v nadaljevanju odlok) ureja varstvo javnega reda in miru ter 

določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter sankcije za 
taka ravnanja na območju Občine Bled (v nadaljevanju občina).  

(2) Namen odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred 
dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v 
nadaljevanju posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. 

(3) Vsebino iz prvega in drugega odstavka tega člena podrobneje določa Zakon o varstvu 
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06). 

(4) Poleg tega se odlok zaradi dejanj, ki so značilna za pretežno turistični značaj občine in 
predstavljajo povečano tveganje kršitev javnega reda in miru, posebej nanaša tudi na 
naslednja področja:  
- varovanje posameznikov in premoženja na javnih krajih ter varstvo okolja, 
- javne shode in prireditve ter z njimi povezana dejanja kot je npr. preseganje 

obremenitev okolja s hrupom, 
- podrobnejša merila za določitev gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, v 

podaljšanem obratovalnem času in prodajo blaga zunaj prodajaln, 
- obveznosti skrbnikov živali. 

(5) Vsebino iz četrtega odstavka tega člena podrobneje opredeljujejo Zakon o javnih zbiranjih, 
Zakon o gostinstvu, Zakona o trgovini in drugi področni predpisi, ki predstavljajo pravno 
podlago za sprejem ustreznih aktov lokalnih skupnosti. 

 
2. člen 

(1) Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in 
dolžnosti po ustavi in zakonih. 

(2) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne 
moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega 
zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, 
da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem 
odloku prepovedana. 

(3) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za 
prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim 
je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka ali mladoletnika, če je storjeni prekršek 
posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom. 

 
3. člen 

(1) Javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. 
(2) Ožje središče Bleda predstavlja območje ob Ljubljanski cesti, vključno s TPC Bled, od Grand 

hotela Toplice do križišča s Prešernovo cesto in ob njej, ob Rečiški cesti in ob njej iz smeri 
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središča Bleda do odcepa ceste za Blejski grad, območje Športnega parka Bledec, starega 
jedra Grad ter območje osrednjih parkov ob vzhodni obali jezera od Grajskega kopališča do 
Kazine. 

(3) Poletna turistična sezona na območju občine pomeni mesece junij, julij, avgust in september. 
 

4. člen 
Za javni red in mir na območju občine skrbijo Policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo ter 
zasebne varnostne službe, vsak skladno s svojimi pooblastili in organizacijskimi zmožnostmi. 
 
 

II. VAROVANJE POSAMEZNIKOV IN PREMOŽENJA NA JAVNIH KRAJIH TER VARSTVO 
OKOLJA 

 
5. člen 

Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se na javnih krajih: 
- moti javni red in mir ter vznemirja posameznike ali skupine ljudi, 
- ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja, ki predstavlja javno 

dobro, 
- škoduje naravnemu okolju, naravnim vrednotam in kvari izgled okolja ali kraja, vključno 

na zasebnih površinah. 
 

6. člen 
(1) Zaradi motenja javnega reda in miru ter vznemirjanja posameznikov ali skupin ljudi je 

prepovedano:  
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko 

ogrožena njegova varnost, 
2. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti 

volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s 
prodajo predmetov ali storitev,  

3. na javnih krajih prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred 
vhodom trgovin in podobno, razen z dovoljenjem občinske uprave, 

4. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v 
zapuščenih vozilih, v delih večstanovanjskih stavb, ki za to niso namenjeni in drugih za to 
neprimernih prostorih,  

5. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,  
6. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in človeške 

iztrebke na javne površine,  
7. prevračati, prestavljati ali onesnaževanje klopi, korita za rože ali druge predmete in 

naprave, ki so del javne površine, 
8. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih 

pijač,  
9. ovirati ali motiti organizirane javne shode in prireditve. 

(2) Zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki 
predstavlja javno dobro je prepovedano: 
1. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih javnih poti ter na njih 

ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. senčnike, 
2. kopati se in ribariti na območju, kjer to ni dovoljeno oziroma se lastniku s tem povzroča 

škoda z uničevanjem priobalnega pasu, 
3. jahati po javnih zelenih površinah, razen uradne osebe pri opravljanju službenih 

dolžnosti, 
4. uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev na javnih površinah,  
5. postavljati reklamne panoje in druge objekte za oglaševanje, razen pod pogoji, ki jih 

določa občinski predpis, ki ureja to področje in v skladu s pridobljenim dovoljenjem, 
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6. postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za 
protokolarne namene ali za prireditve, ki jih organizira občina ali če je tako določeno v 
predhodnem soglasju občinske uprave, 

7. na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno 
dobro ali so v večinski občinski lasti, postavljati ali puščati kakršnih koli predmete, ki 
onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno rabo oziroma rabo vseh pod enakimi pogoji, 

8. na javnih površinah postavljati vozila, prikolice, bivalnike, šotore in podobnih objekte z 
namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival, 

9. nameščati objekte, ograje, cvetlična korita, hladilne omare, vitrine, urbano opremo ali 
druge predmete na javnih površinah brez predhodnega soglasja občinske uprave, 

10. poškodovati  javno površino in objekte ali opremo na njej,  
11. postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,   
12. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo 

škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo 
njihovo uporabo,  

13. odlagati na javne zelene površine odpadke, obrezano vejevje in listje, 
14. odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete. 

(3) Zaradi škodovanja naravnemu okolju, naravnim vrednotam in kvarjenja izgleda okolja ali 
kraja, vključno na zasebnih površinah, je prepovedano: 
1. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, 
2. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje, cvetje ali druge nasade 

in poškodovati žive meje, 
3. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov 

občine,  
4. v bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki 

povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja,  
5. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje, 
6. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, 

hudournike, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki 
niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za prekršek je 
odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje predmetov, snovi in 
odpadkov na svoja zemljišča,  

7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije, 
8. prati in popravljati vozila na javnih površinah ali bo vodotokih,  
9. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,  
10. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na 

javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,  
11. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na 

zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske 
proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 
organizmi vključno s pleveli, 

12. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje 
ljudi,  

13. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz 
vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,  

14. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, bazene, jame, jaške, vhode v kleti, jarke 
ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge 
naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,  

15. od ponedeljka do sobote od 21. do 7. ure naslednjega dne in ob nedeljah ter praznikih 
ves dan uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na 
notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajati druga hrupna 
hišna opravila. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. 
sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah) ali 
pomenijo pripravo krme za domače živali,  
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16. v poletni sezoni izvajati gradbena dela brez prehodnega soglasja občinske uprave in v 
časovnih terminih, določenih v soglasju. Prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dala, ki 
skupno ne trajajo več kot 3 dni,  

17. opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih 
naprav in potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega 
objekta, 

18. zanemarjati red in čistočo v delavnici ali njeni okolici, v okolici stanovanjske ali druge 
zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi, 

19. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi 
predmeti,  

20. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture. 
 

7. člen 
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter zemljišč so 
dolžni:  

1. skrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena,  
2. odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi, 
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost, 
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja 

nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost 
mimoidočih,  

5. skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne površine nameščeni in vzdrževani strešni 
žlebovi in odtoki padavinskih vod, ob javnih površinah pa tudi snegobrani, 

6. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine. 
 

8. člen  
(1) Izvajalci in investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje 

stroške: 
1. pri obnovi, rušenju in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, v kolikor 

pri delu prihaja do prašenja, 
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine, 
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni, 
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah, 
5. očistiti vozila, posebej gume, pred odhodom z gradbišča, 
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne 

površine, 
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča. 

(2) V primeru, da gradnja objekta ni izvedena v celoti in je od zaključka zadnjih del minilo tri 
mesece, mora investitor gradnje urediti objekt in okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz 
okolice objekta mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi. 

(3) Objekt v gradnji v naselju mora imeti: 
- zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici, 
- urejene in vzdrževane dostope in dovoze, 
- zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno 

rabo pri gradnji. 
(4) Izkope in odpadni gradbeni material morajo lastniki in izvajalci del proti plačilu odvažati na 

odlagališče gradbenih odpadkov, ostale kosovne odpadke izven terminov organiziranega 
odvoza pa v zbirni center komunalnih odpadkov sami ali proti plačilu preko izvajalca javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini. 

 
9. člen 

(1) Izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami javne 
zelene površine na celotnem območju gradnje. V primeru, da izvajalec gradbenih del med 
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gradnjo poškoduje drevje in parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem 
obsegu in količini. 

(2) Po zaključeni gradnji objekta je izvajalec dolžan v skladu s pogoji upravnega dovoljenja 
zemljišče urediti, odstraniti gradbene barake in odvečni material. Na zelenih površinah mora 
razgrniti in poravnati najmanj 20 cm plodne zemlje. 

(3) Po končanih delih na javnih krajih je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma ga urediti 
tako, da bo ustrezalo prvotnemu stanju.  

(4) Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi opravljenega posega, 
kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni 
materiali ali izvedba). 

 
10. člen 

Na javnih krajih in zasebnih površinah ni dovoljeno puščati neuporabnih ali zapuščenih 
motornih vozil in njihovih delov, gradbenih odpadkov ter drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo 
okolico. 
 
 

III. JAVNI SHODI IN PRIREDITVE 
 

11. člen  
(1) Osrednji prireditveni prostori v občini so: 

- Zdraviliški park, 
- Trgovsko-poslovni center Bled, 
- Olimpijski trg pri Športni dvorani na Bledu, 
- del Ceste svobode od Festivalne dvorane do križišča z Ljubljansko cesto, 
- Veslaški center v Mali Zaki in območje veslaških tribun ter sodniškim stolpom v Veliki 
Zaki, 
- območje ŠRC Straža, Športna dvorana, Grajsko kopališče in Športni park Bledec, 
- prireditveni prostori pod Ribensko goro, ob gostinskem objektu na Homu, ob Savi 
Bohinjki na Bohinjski Beli in pri gasilskem domu na Rečici. 

(2) Za prireditvene prostore iz prejšnjega odstavka lahko občina izda dovoljenje za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav upravljavcu 
prireditvenega prostora, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, ki je priloženo k vlogi za 
izdajo dovoljenja, razvidno, da so za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na 
prireditvenem prostoru izpolnjeni pogoji iz 6. odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05). 

 
12. člen  

(1) Javni shodi in prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih zbiranjih. 
(2) Organizator javnega shoda ali prireditve, ki poteka na javnih krajih na območju občine, mora 

najkasneje 15 dni pred tem pridobiti dovoljenje občinske uprave za rabo javnih cest in 
drugih javnih površin, kar ne izključuje vloge za dovoljenje ali prijave prireditve pri 
pristojnem organu. Zaradi povečanih dejavnikov tveganja pri uporabi javnih cest in drugih 
javnih površin lahko občina organizatorju naloži potreben način in obseg zagotavljanja 
javnega reda in miru ter prometne varnosti. 

(3) Vloga za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:  
- naziv organizatorja in prireditve,   
- tip in namen javnega shoda ali prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, 

filmska promocija, ples zabava, šport, politični, verski itd.),  
- čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),  
- oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,   
- opredelitev lokacije,  
- vrsto in načrt postavitve opreme z merami, 
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- elaborat zagotavljanja javnega reda in miru ter predlog morebitne začasne prometne 
ureditve.  

(4) Vloga iz 3. odstavka tega člena mora vsebovati potrdilo o plačilu predpisane občinske takse 
za uporabo javnih površin. 
 

13. člen 
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na javnih površinah je 

odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.  
(2) Organizator je dolžan v sodelovanju z občinskimi javnimi službami:  

- poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,  
- zagotoviti zadostno število parkirnih mest za obiskovalce javnega shoda oziroma 

prireditve, v primeru, da poteka na obstoječih javnih parkiriščih, pa mora te nadomestiti 
na drugem mestu, 

- poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z 
ustreznimi posodami za odpadke in s prenosnimi stranišči, 

- po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in ostale  
naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo. 

(3) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje 
stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in 
čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin. 

 
14. člen 

(1) Spontani ulični nastopi na javni površini so dovoljeni, če ne ovirajo rabe javne površine 
zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na Olimpijskem trgu pri Športni 
dvorani, delu Ceste svobode od Festivalne dvorane do križišča z Ljubljansko cesto, v 
Zdraviliškem parku, v območju veslaških tribun v Veliki Zaki in v območjih starih vaških 
jeder izven prometnih površin.  

(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9. in 21. uro, vendar ne več kot dve uri na istem 
mestu. Uporaba opreme za ozvočenje, priključene na električni vir ali na generatorski vir, in 
osvetljevanja ni dovoljena. Dovoljeno je le ozvočenje za akustične instrumente in vokal, ki 
deluje s pomočjo baterijskega napajanja in ne presega 30 W glasbene moči. 

(3) Dovoljenje za izvajanje spontanih uličnih nastopov izvajalcem na podlagi vloge izvajalca 
predhodno izda občinska uprava, vendar ne več kot za tri nestrnjene dni v zaporedju sedmih 
dni.  Vloga smiselno vsebuje določila 3. odstavka 12. člena tega odloka. Dovoljenje se lahko 
ob upoštevanju predhodnega določila nanaša na daljše časovno obdobje, vendar ne več kot 
eno leto. 

(4) Vloga iz 3. odstavka tega člena mora vsebovati potrdilo o plačilu predpisane občinske takse 
za uporabo javnih površin. 

 
 

IV. GOSTINSKA DEJAVNOST V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU, ZUNAJ 
GOSTINSKIH OBRATOV IN PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 

 
15. člen 

(1) Na območju občine je redni obratovalni čas skladen z določili Pravilnika o merilih za 
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07), in sicer gostinec oziroma kmet 
določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:  
- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. 

hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,  
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,  
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,  
- obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,  
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- gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času 
njihovega obratovanja. 

(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) 
mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z 
obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine 
najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. 

(3) Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 
predhodnih odstavkih tega člena, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času. 

 
16. člen 

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena smejo gostinski obrati, ki gostom 
nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), 
ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju s stanovanji, ki so namenjena bivanju, 
in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste 
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih 
prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za 
podaljšani obratovalni čas.  

(2) Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena in iz 
prejšnjega odstavka tega člena obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi 
pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti, ki o tem odloča na 
podlagi sprejetih meril. Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali 
na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.  

(3) Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti mora pri izdaji soglasja iz prejšnjega 
odstavka upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma 
kmetija. 

 
17. člen  

(1) Občinska uprava lahko dovoli obratovanje restavracij, gostiln, kavarn in izletniških kmetij iz 
2. alineje 1. odstavka 16. člena tega odloka v podaljšanem času ne glede na določilo 1. 
odstavka 16. člena do: 
- 24. ure na območju celotne občine. 
- 3. ure naslednjega dne v območju ožjega središča Bleda. 

 
18. člen  

(1) Zaradi povečanega tveganja kršitev javnega reda in miru v nočnem času zaradi podaljšanih 
obratovalnih časov občina izbere izvajalca zunanjega fizičnega varovanja za ožje središče 
Bleda in obhodno službo za preostali del občine. 

(2) Podaljšanje obratovalnega časa iz prejšnjega člena se gostinskim obratom dovoli pod 
pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka tega 
člena. 

(3) Obseg in ceno varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi 
predhodnega mnenja sosveta za varnost. 

(4) Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih krajih, 
dopolnjuje pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega 
odloka. 

 
19. člen  

(1) V času javnih prireditev, ki jih organizirajo Občina Bled, Zavod za kulturo Bled ali Turizem 
Bled, lahko gostinski obrati v neposredni okolici prireditve obratujejo do ure, ki je določena 
kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev.  

(2) Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podaljšanem obratovalnem času, 
morajo o tem obvestiti pristojni občinski organ. 

(3) Javna prireditev, katere organizator je gostinski obrat, sme biti izvajana le v času 
obratovalnega časa gostinskega obrata. 
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(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da 
ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka 18. člena tega 
odloka. 

 
20. člen  

(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje tekočega leta, 
tj. največ do 31. 12., oziroma za krajše obdobje v okviru enega tekočega leta. 

(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže 
na krajše časovno obdobje, deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas: 
1. če je v letu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri od 

primerov navedenih v 1. odstavku 21. člena tega odloka; 
2. v drugih primerih, ki jih določa pravilnik. 

(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi 
občinska uprava od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno evidenco. 

 
21. člen  

(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu ali kmetu kot tudi 
konkretnemu gostinskemu obratu lahko med letom prekliče v primerih: 
- ponavljajočih (tri ali več) se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v 

njegovi neposredni bližini, če so ta dejanja v neposredni vzorčni zvezi z obratovanjem 
gostinskega obrata; 

- ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih služb; 
- da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje 

gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času; 
- razdora pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe, sklenjene s službo 

varovanja; 
- zaradi drugih utemeljenih razlogov. 

(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.  
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je gostincu oziroma 

kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k 
podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve 
preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. 

(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem 
obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. 

 
22. člen  

(1) Ne glede na ostale določbe tega odloka lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno 
dovoljenje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa, vendar na letni ravni ne več kot 
12-krat. 

(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve 
zaprtega tipa (poroke, proslave, zaključene družbe ipd.). 

(3) Enkratno dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec 
oziroma kmet pridobiti pred prireditvijo in je vezano na točno določen datum. 

(4) Podaljšanje obratovalnega časa iz prejšnjega člena se gostinskim obratom dovoli pod 
pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka 18. 
člena. 

(5) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih 6 mesecih 
pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov navedenih v 1. odstavku 21. člena tega 
odloka. 

 
23. člen 

(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskih obratov je poleg primerov, določenih v zakonu, 
dovoljena tudi v času poletne turistične sezone, in sicer: 
- na območjih z ustrezno namensko rabo, 
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- ob zagotovljeni infrastrukturni opremljenosti, 
- v času od 9. do 21. ure. 

(2) Dovoljenje za izvajanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov izda občinska uprava 
skladno z določili zakona in tega odloka. 

(3) V kolikor se gostinska dejavnost zunaj gostinskih obratov izvaja na javnih površinah v lasti 
občine je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje občinske uprave. 

(4) Vloga iz 3. odstavka tega člena mora vsebovati potrdilo o plačilu predpisane občinske takse 
za uporabo javnih površin. 

 
24. člen 

(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo 
prodajalno, je treba pridobiti dovoljenje občinske uprave. 

(2) Prodaja iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja v sklopu prireditev ali v obdobju poletne 
turistične sezone na javnih krajih: 
- na območjih z ustrezno namensko rabo in zagotovljeno prometno varnostjo, 
- ob zagotovljeni infrastrukturni opremljenosti in varstvu okolja, 
- v času od 9. do 21. ure, razen v sklopu organiziranih tržnic v Zdraviliškem parku ali na 

drugem mestu do 23. ure. 
(3) V kolikor se prodaja iz 1. odstavka tega člena izvaja na javnih površinah v lasti občine je 

potrebno predhodno pridobiti dovoljenje občinske uprave. 
(4) Vloga iz 3. odstavka tega člena mora vsebovati potrdilo o plačilu predpisane občinske takse 

za uporabo javnih površin. 
 
 

V. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
 

25. člen 
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, javne prireditve, ki jim niso namenjene, 
in v javne prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene 
osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam). 
 

26. člen 
(1) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, 

premoženja in drugih živali.  
(2) O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter 

pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.  
(3) V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in 

namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja 
ali pooblaščeno zavetišče. 

 
27. člen 

(1) Skrbnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni 
pribor za pobiranje iztrebkov in najmanj dve vrečki za iztrebke ter jih ob pozivu pokazati 
pooblaščeni osebi.  

(2) Skrbnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so 
namenjeni za pasje iztrebke in posebne ograjene prostore, ki so temu namenjeni. 

 
28. člen 

Skrbnik živali (razen hlevskih živali) je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih 
dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Skrbnik živali je v nočnem času 
dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma 
naselju. 
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29. člen 
Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano. 

 
 

VI. NADZOR 
 

30. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor ali redar, skladno s 
svojimi pristojnostmi, razen določil, ki so vezane na državne predpise in jih nadzorujejo Policija 
ali pristojni inšpekcijski in drugi organi. 
(2) Če pristojna uradna oseba ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, 
da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi 
druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 
 
 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 
 

31. člen 
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 
10., 12., 13., 14., 15., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena tega odloka. 
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 12., 
13., 14., 15., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 400,00 
EUR. 
 
 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

33. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih in pogojih za določitev 
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Bled in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 121/08, 51/10, 
100/11). 
 

34. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 
Številka: XX-XX/2013 
Datum: __________ 
 
         

Janez Fajfar 
Župan Občine Bled 
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Obrazložitev sprememb predloga odloka: 
 
Po dodatni uskladitvi so bile brisane določbe o posegih v zasebnih prostorih, kjer ima pristojnost 
le Policija, o polivanju gnojevke v bližini naselij in organizaciji ognjemetov, ker to predpisujejo 
državni predpisi in ne dajejo pristojnosti lokalnim skupnostim.  
Dodatno so bile vnesene določbe glede zaveze za plačilo ustreznih občinskih taks pri uporabi 
javnih površin. Redakcijsko so bile vnesene še druge manjše dopolnitve, ki pa ne vplivajo 
bistveno na vsebino odloka. 
Razširjen je opis ožjega središča Bleda (3. člen). 
 
 
Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka: 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08, 100/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF) občinam za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev nalaga nekatere 
naloge s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, nadzorstvom nad prireditvami in druge 
naloge s področja javnega reda in miru, zakonodaja s področja varstva javnega reda in miru, 
prekrškov ter redarstva pa določa tudi pristojnosti občin pri urejanju in vzdrževanju javnega 
reda na njihovem območju.  
Odloka, ki bi urejal navedena področja, Občina Bled nima, s ciljem urejanja relevantnih zadev pa 
ga potrebuje. Namen predlaganega odloka je urediti tista vprašanja, ki niso določena z državno 
zakonodajo oziroma občinskimi predpisi in se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in miru, 
varnosti ljudi in premoženja ter varstva okolja na območju občine.  
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/06) je krovni zakon pri urejanju 
predmetnega področja in tudi podrobno določa dejanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in 
miru. Za nadzor nad izvajanjem zakona je pristojna policija, poleg tega pa je za določene kršitve 
zakona v skladu s 3. odstavkom 27. člena neposredno pristojno občinsko redarstvo, ki ima tako 
že na podlagi zakona pooblastila za ukrepanje zoper kršitelje.  
Občinsko redarstvo na podlagi zakona ukrepa zoper kršitve, ki se nanašajo na nedostojno 
vedenje, beračenje na javnem kraju, uporabo nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega 
napisa, označbe ali odločbe, pisanje po objektih, vandalizem, pobiranje prostovoljnih 
prispevkov, kampiranje in kršitve v zvezi z neupoštevanjem zakonitega ukrepa uradnih oseb. 
Občinski redarji prvenstveno varujejo javni interes pri opravljanju svojega dela. Poseganje na 
zasebno lastnino, zasebni prostor pa je z ustavo in zakoni omejena, oziroma je točno določeno 
kdo, kdaj in v katerih primerih lahko posega. Včasih je potrebno za tak poseg imeti tudi odredbo 
sodišča. 
 
 
Ocena finančnih posledic: 
 
Izvajanje nalog odloka izvajata v okviru svojih pristojnosti Policija in MIR, zato se posebnih 
finančnih posledic ne predvideva. Prihodki so povezani s številom izrečenih glob oz. 
prekrškovnih postopkov, kar je zelo težko oceniti, zlasti, ker bo poudarek delovanja na 
preventivi in na izrekanju opozoril. Manjši odhodki so povezani z nakupom oz. prilagoditvami 
programske opreme (do 5.000 €). Pomemben strošek pa predstavlja najeta varnostna služba, ki 
zagotavlja javni red v ožjem središču Bleda od petka zvečer do nedelje zjutraj vse vikende v letu 
in izpostavljene praznike. V predlogu proračuna za 2014 ta strošek znaša 35.000 €. 
 
 
Pripravili: 
mag. Primož Lah, vodja MIR 
Andrej Eržen, viš. svet. za pravne zadeve 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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7) Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin v Občini Bled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o načinu opravljanja 

lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin. 

 
PREDSTAVNIK  PREDLAGATELJA:   Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-
ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 
97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 
67/2009 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji 18. redni seji, dne 18. 3. 2014 
sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BLED 
 

1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba) 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bled (v nadaljevanju: 
občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določi: 
 organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, 
 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
 pravice in obveznosti uporabnikov, 
 viri financiranja javne službe, 
 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine 

ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in 
 nadzor nad izvajanjem odloka. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom se uporabljajo državni predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 
prvega člena tega odloka.  
 

5. člen 
(pomen pojmov) 

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. utrjene javne površine so: avtobusna postajališča, utrjene poti in turistične pešpoti, javne 

športne površine, trgi in tržnice, javna stranišča, otroška igrišča, kopališča ter druge 
utrjene javne površine določene s predpisi občine;  

2. zelene javne površine so: javni parki, drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki 
se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201392&stevilka=3337
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spomenikih, posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za 
naravno okolje, parkovno urejeni gozdovi, parkovno urejene vodne brežine ter druge 
zelene javne površine določene s predpisi občine. 

 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d. o. o. (v 
nadaljevanju: izvajalec javne službe). Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju 
občine. 
(2) Za urejanje in čiščenje javnih površin z omejeno splošno rabo, s katerimi v okviru svoje 
dejavnosti upravljajo drugi uporabniki, so odgovorni sami. To so predvsem javne površine ob 
šolah, vrtcih, zdravstvenem domu, upravnih zgradbah, v okviru stanovanjskih naselij, športnih 
objektov, proizvodnih ali turističnih območij ter območij kulturnih in naravnih spomenikov ali 
objektov. 
 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega: 
 urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in 
 urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. 

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega: 
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega: 

 ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih 
površin, 

 odstranjevanje plevelov in odpadlega listja, 
 zimsko službo, skladno s programom občine, 
 praznjenje košev za odpadke,  
 odstranjevanje grafitov, 
 zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah v skladu s pogoji občine; 
 vzdrževanje igral na otroških igriščih 
 vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov; 
 krpanje udarnih jam na javnih površinah; 

2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, 
nosilcev za zastave, premičnih stranišč in drugih montažnih kabin ter druge podobne 
opreme; 

3. vzdrževanje in upravljanje javnih stranišč, ki obsega: 
 urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme  
 varovanje objektov in opreme, 
 zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo; 

4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju za zagotavljanje 
varnosti in prehodnosti; 

5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših 
časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih 
lastnosti. 

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega: 
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega: 

 spomladansko in jesensko čiščenje, 
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 redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela, 
 varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami, 
 sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej, 
 sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih 

dreves, 
 urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov, 
 urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih 

posodah, 
 vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov, 
 vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih 

površin, 
 postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel, 
 pobiranje in odvoz odpadkov; 

2. izvajanje čistilnih akcij, zlasti sanacije in preprečevanje nastajanja divjih odlagališč 
odpadkov; 

3. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših 
časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih. 

(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami in drugimi elementi za 
okrasitev v času praznikov in prireditev, vzdrževanje in nadomeščanje zastav. 
 

8. člen 
(izvedbeni program) 

(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v 
skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na 
območju občine.  

(2) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v 
uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del 
izvedbenega programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini ter 
cenik javne službe. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom 
za prihodnje leto. 

(3) Občinska uprava določi prednostne naloge, ki se izvajajo v okviru Izvedbenega programa. 
 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin 
 

9. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja 
javne službe. 
 

10. člen 
(javna obvestila in naznanila) 

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v 
občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu. 
 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov 
 

11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine. 
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(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne 
službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno 
uporabo javnih površin na območju občine. 
 

12. člen 
(prepovedana dejanja in kazni) 

Prepovedana dejanja na javnih površinah in predpisane kazni določajo odlok, ki ureja javni red 
in mir v občini, ter drugi državni ali občinski predpisi. 
 
 
6 Viri in način financiranja javne službe 
 

13. člen 
(viri in način financiranja storitev) 

(1) Javna služba se financira s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, 
določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Zaračunavanje javnih dobrin določi 
občina. 

(2) Izvajalec javne službe oblikuje cenik javne službe po stroškovnem načelu, ki upošteva 
pokrivanje proizvodnih in režijskih stroškov, pri čemer ni upravičen do dodatnih marž ali 
provizij zaradi posredovanja storitev.  

(3) Z morebitnim presežkom prihodkov nad odhodki razpolaga občina, pri čemer jih prednostno 
nameni za nakup osnovnih sredstev in opreme, ki so potrebna za izvajanje javne službe. 

(4) Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin načrtuje in izvaja občina. 
 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa 
 

14. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so 
last občine ter del javne lastnine.  
(2) Izvajalec vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora 
občina javiti izvajalcu javne službe. 
 

15. člen 
(javno dobro) 

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. Objekti in naprave, namenjeni 
za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, se lahko 
uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.  
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za 
napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, 
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, 
ki urejajo javne površine v občini. 
(3) Občina lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, 
namenjenih za izvrševanje javne službe.  
(4) Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb, ali s pogoji 
za njihovo rabo se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva 
ohranitev njegove substance. 
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8 Nadzor nad izvajanjem določil odloka 
 

16. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan 
voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.  
 
 
10 Končna določba 
 

17. člen 
(objava in veljavnost odloka) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin in njegove 
spremembe (Uradni list RS, št. 11/02, 5/03, 32/10, 31/11). 

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: 
Datum: 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan  
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OBRAZLOŽITEV:  
 
1 Pravna podlaga 
 
Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi občina zagotavlja 
opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom 
(lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi občina 
predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja v sedmi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb) določa, da so gospodarske javne službe 
republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi 
z zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, 
stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 
služb pa se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja 
država oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena, Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 
opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
viri financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in 
obveznosti uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno 
izhaja iz določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki 
določa, da se s predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno gospodarsko javno službo: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev 
(v režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi 
koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
 pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 
 pravice in obveznosti uporabnikov, 
 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, ki 

so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa, 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, ki so 
v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis naj bi 
tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne skupnosti 
se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni 
službi - gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
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2 Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2002 sprejel Odlok o urejanju javnih površin (Uradni list 
RS, št. 11/2002, 17/2003, 32/2010, 28/2011) s katerim uredil varstvo, urejanje in vzdrževanje 
javnih površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Bled (1. člen Odloka).  
 
Na podlagi izvedene pravne analize vsebine navedenega odloka lahko sklenemo, da občinski svet 
z navedenim odlokom ni uredil opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin v skladu z določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/. Slednji namreč določa, da mora lokalna skupnost (občina) z odlokom o načinu 
izvajanja javne službe določiti: 

 organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe in število izvajalcev, 
 vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, 
 pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
 pravice in obveznosti uporabnikov, 
 vire financiranja gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja, 
 vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa ter  
 druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
 
3 Ocena finančnih posledic 
 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun, saj je 
finančni obseg predviden s proračunom in se predvidoma ne bo bistveno spreminjal. Na novo 
bodo urejena le medsebojna pogodbena razmerja in določen cenik javne službe. Do sedaj se je 
namreč ta dejavnost izvajal kot tržna in temu primerno so se oblikovale tudi cene. Predvidena 
posledica je, da bo občina za isti obseg sredstev dobila več storitev. 
 
 
Pripravili: 
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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8) Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in 

Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled.  
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Program ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014. 

 
PREDSTAVNIK  PREDLAGATELJA:   Štefan Korošec, Infrastruktura Bled
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Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta 
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na ... redni seji dne 
……. sprejel  

 
T E H N I Č N I  P R A V I L N I K      

o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 

(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (v 
nadaljevanju: »Tehnični pravilnik«) skladno z določbo 45. člena Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (v 
nadaljevanju: »Odlok«), obsega:  
1. opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;  
2. tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;  
3. tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 
prostornine zabojnikov za posamezne kategorije uporabnikov;  
4. tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe;  
5. minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 
prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;  
6. podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah 
ločenih frakcij in v zbirnih centrih;  
7. podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških 
odpadkov;  
8. podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;  
9. druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki 
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.  
(2) Določbe Tehničnega pravilnika se nanašajo pretežno na storitve zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov.  
(3) Izrazi, uporabljeni v Tehničnemu pravilniku, imajo naslednji pomen:  
– izvajalec je izvajalec storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov; 
– mešana embalaža je plastična, kovinska in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor; 
– uporabnik je vsak imetnik oz. povzročitelj komunalnih odpadkov;  
– drugi uporabnik je vsak uporabnik, razen gospodinjstva;  
– občina je Občina Bled.  

 
2. člen 

Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so:  
– prevzem mešanih komunalnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,  
– prevzem ločeno zbranih frakcij od uporabnikov na prevzemnih mestih,  
– prevzem frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,  
– prevzem kosovnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,  
– prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih tistih uporabnikov, ki bioloških odpadkov 
ne kompostirajo sami,  
– prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v akciji,  
– zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,  
– transport do zbirnega centra (razen, če je slednji prevzemno mesto),  
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov ter priprava predpisane spremne 
dokumentacije,  
– vizualna kontrola in odbiranje odpadkov,  
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje, 
– priprava odpadkov za prevoz in predajo zbiralcem, obdelovalcem ali odstranjevalcem, 
– začasno skladiščenje odpadkov,  
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– prevoz odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali odstranjevalca odpadkov,  
– predaja odpadkov zbiralcu, obdelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in  
– obveščanje in ozaveščanje uporabnikov. 

 
II. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV 

1. Tehnologija ravnanja z odpadki 
3. člen 

(tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov) 
(1) V Občini se odpadki zbirajo ločeno na več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in lastnosti 
odpadkov ter značilnosti naselij. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih 
prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem 
nastajajo odpadki.  
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« je osnovna tehnologija zbiranja 
odpadkov pri uporabnikih. Primerna je predvsem za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
ločeno zbranih frakcij embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, papirja in zelenega 
vrtnega odpada ter kosovnih odpadkov.  
Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« se načeloma izvaja s:  
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 
120 do 1.100 litrov,  
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna 
od 5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s hiabom in 
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem, opremljenim s hiabom. 
 (3) Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij je osnovna tehnologija ločenega zbiranja 
odpadkov po geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Primerna je za strnjeno naseljena 
območja in za ločeno zbiranje odpadkov na redkeje poseljenih območjih. Zbiralnice ločenih 
frakcij so lahko stacionarne ali premične. Stacionarne zbiralnice ločenih frakcij se uporabljajo za 
stalno zbiranje nenevarnih ločenih frakcij komunalnih odpadkov, premične pa za občasno 
zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje – prevzem odpadkov 
v zbiralnicah ločenih frakcij se izvaja s: 
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih 
volumna od 120 do 1.100 litrov.  
(4) Akcija zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega zbiranja odpadkov, ki lahko temelji na 
tehnologiji zbiranja »od vrat do vrat« ali premični zbiralnici ločenih frakcij. Akcije se lahko 
izvajajo na odpoklic ali pa so datumsko natančno načrtovane za posamezno poselitveno območje 
s koledarjem zbiranja komunalnih odpadkov. Tehnologija akcije zbiranja odpadkov se uporablja 
za zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico in zelenega vrtnega 
odpada ter kosovnih odpadkov.  
Zbiranje – prevzem odpadkov v akcijah zbiranja odpadkov se izvaja s: 
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna 
od 5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s hiabom, 
– specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem, opremljenim s hiabom in 
– premično zbiralnico nevarnih odpadkov. 
(5) Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja vseh vrst odpadkov. Uporabnik 

sam pripelje odpadke v zbirni center in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike.  
 

2. Tehnologija, pogoji in način ločenega zbiranja odpadkov 
4. člen 

(tehnologije, pogoji in načini ločenega zbiranja odpadkov) 
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri 
uporabnikih.  
(2) V okviru javne službe, se na območju Občine zagotavljajo naslednji načini ločevanja 
odpadkov:  
– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri uporabnikih na prevzemnih mestih,  
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– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada pri 
uporabnikih na prevzemnih mestih, 
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v zbiralnicah 
ločenih frakcij, 
– zbiranje mešane embalaže pri uporabnikih na prevzemnih mestih,  
– zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže pri uporabnikih na prevzemnih 
mestih,  
– zbiranje embalaže (mešane, steklene, papirne) v zbiralnicah ločenih frakcij,  
– zbiranje v akcijah (nevarni odpadki),  
– zbiranje kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na prevzemnih mestih po naročilu z 
»bonom« in  
– zbiranje v zbirnih centrih. 
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih 
uporabnika je obvezno za vsa gospodinjstva in vse druge uporabnike. Morebitna obveznost 
dodatnih zabojnikov na zbirnih mestih se za gospodinjstva in druge uporabnike določi v letnem 
programu ravnanja z odpadki. 
 

5. člen 
(dinamika zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov) 

(1) Točna dinamika zbiranja odpadkov se določi na letnem nivoju v programu zbiranja 
odpadkov. Podlaga za določanje so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene 
odpadkov oziroma sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, izdela pooblaščeni izvajalec.  
(2) Dinamika zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat do vrat« po vrstah odpadkov je 
praviloma sledeča:  
– 26-krat letno za mešane komunalne odpadke za individualne stanovanjske objekte do vključno 
s tremi stanovanji in druge uporabnike;  
– 52-krat letno za mešane komunalne odpadke za več stanovanjske objekte s štirimi ali več 
stanovanji s skupnimi zabojniki za mešane odpadke ter pogodbene uporabnike; 
– 52-krat letno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke;  
– 26-krat letno za odpadno mešano embalažo;  
– 13-krat letno za odpadni papir (papir, karton, papirna in kartonska embalaža). 
 (3) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih frakcij je 26-krat letno. Izvajalec zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov je dolžan prilagajati dinamiko praznjenja zabojnikov v 
zbiralnicah dejanskim potrebam.  
(4) Minimalno število akcij zbiranja nevarnih odpadkov je 1-krat letno.  
(5) Minimalno število akcij zbiranja kosovnih odpadkov je 2-krat letno.  
(6) Minimalno število akcij zbiranja zelenega vrtnega odpada je 2-krat letno.  
(7) Minimalno obratovanje zbirnega centra je 10 ur dnevno v času delovnika in 4 ure ob sobotah 
v dopoldanskem času. 
 

3. Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke in merila za določanje izhodiščne 
prostornine opreme za zbiranje odpadkov 

6. člen 
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke) 

(1) Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so 
izdelani v skladu z evropskimi normativi o zbirnih zabojnikih za odpadke (EN-840-1 do 6).  
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže, mešanih komunalnih 
odpadkov ter zabojnikov za ostale vrste odpadkov so:  
– 120 litrov,  
– 240 litrov,  
– 360 litrov,  
– 770 litrov in  
– 1.100 litrov.  



  

87 

(3) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov so:  
– 120 litrov,  
– 240 litrov in 
– 770 litrov.  
(4) Tipske namenske vrečke so namenjene izključno zbiranju odpadkov v primeru 
nedostopnosti objekta za specialna vozila ali v primeru povečanih količin odpadkov. 
(5) Tipska namenska vreča (80 litrov) za mešane komunalne odpadke, je zelene barve z 
logotipom izvajalca javne službe in napisom »vreča za ostanek odpadkov«.  
(6) Tipska namenska vreča za odpadno mešano embalažo je izključno prosojne barve. 
 

7. člen 
(označevanje predpisanih zabojnikov) 

(1) Barve in označbe za označevanje posameznih skupin zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat 
do vrat«, glede na ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so sledeče:  
– za mešane komunalne odpadke: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve,  
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, ustrezna 
nalepka, 
 – za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka,  
– za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka, 
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 
barve, ustrezna nalepka in 
– za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka.  
Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in niso usklajeni glede vsebine in barve se 
lahko uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti zabojniki obvezno označeni z 
ustrezno nalepko za posamezno vrsto odpadka. 
(2) Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije uporabnika se izvede najmanj na enega od 
načinov:  
– elektronski čip se vgradi v utor na robu zabojnika, ki je izdelan za v ta namen in  
– črtna koda, ki se nalepi na zabojnik. 
Z vgraditvijo elektronskega čipa mora biti omogočeno avtomatsko prepoznavanje zabojnika 
pred vsakim praznjenjem in vodenje evidenc praznjenj. 
 

8. člen 
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v gospodinjstvih) 

(1) Pri določanju vrste, števila in prostornine zabojnika(ov), ki jih uporabljajo posamezni 
uporabniki, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način 
zbiranja ter pogostost praznjenja.  
(2) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v individualnih objektih uporabniki uporabljajo 
opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih 
komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot 
10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Individualni objekti z eno do vključno 
tremi stanovanjskimi enotami lahko uporabljajo skupno opremo z upoštevanjem prej 
omenjenega merila.  
(3) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih objektih uporabniki 
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene 
količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je 
enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Dokončno velikost 
opreme določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za posamezni objekt. 
(4 Za zbiranje mešane embalaže v individualnih objektih uporabniki uporabljajo opremo, ki je 
tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih komunalnih 
odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je praviloma enaka ali večja kot 
20,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Individualni objekti z eno do vključno 
tremi stanovanjskimi enotami lahko uporabljajo skupno opremo z upoštevanjem prej 
omenjenega merila.  
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(5) Za zbiranje mešane embalaže v večstanovanjskih objektih uporabniki uporabljajo skupno 
opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih 
komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je praviloma enaka ali 
večja kot 20,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Dokončno velikost opreme 
določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za posamezni objekt. 
(6) Ne glede na določbo 3. in 5. odstavka tega člena, gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu 
za zbiranje odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov lahko uporablja individualno 
opremo, če z objektom ne upravlja upravnik in če je to v skladu z medsebojno pogodbo med 
lastniki  in uporabniki večstanovanjskega objekta. 
 

9. člen 
(objekti za občasno bivanje, nenaseljeni objekti, opuščeni objekti) 

(1) Objekt za občasno bivanje je po tem Tehničnem pravilniku objekt, v katerem ni stalno ali 
začasno prijavljena nobena oseba in v katerem ni stalno naseljena nobena oseba, ampak je le v 
občasni uporabi (počitniška hiša).  
(2) V sistem zbiranja komunalnih odpadkov je objekt za občasno bivanje vključen z minimalno 
120 l zabojnikom za mešane odpadke. 
(3) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti zbiranja komunalnih odpadkov. Za 
opuščen objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati, nima komunalnih priključkov 
ter ni več v evidencah GURS evidentiran kot stavba. 
(4) Izvajalec lahko uporabniku, ki je lastnik stanovanjske stavbe ali drugega objekta, ki zaradi 
osebnih ali drugih okoliščin na podlagi ustreznih dokazil dokaže, da stavba ali objekt več kot 12 
mesecev ne bo v kakršnikoli uporabi, odobri minimalno vključenost stanovanja ali objekta v 
višini 1/3 najmanjšega izhodiščnega zabojnika. Kriterij za kontrolo uporabe stanovanjske stavbe 
ali objekta je poraba vode preko vodomera. 
 

10. člen 
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge uporabnike) 

(1) Merila za določanje izhodiščnega volumna posode za druge uporabnike za objekte, v katerih 
opravljajo dejavnost, so določena na podlagi izkustev izvajalca in na podlagi podatkov drugih 
komunalnih podjetij.  
(2) Za zbiranje komunalnih odpadkov v samostojnih objektih drugi uporabniki uporabljajo 
opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine komunalnih 
odpadkov med enim in drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 120 l. 
(3) Velikost zabojnika mora biti določena tako, da je pogostost odvoza najmanj na 14 dni. 
Izvajalec dogovori z drugim uporabnikom velikost zabojnika, število zabojnikov in pogostost 
odvoza. 
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov iz dejavnosti na prevzemnem mestu souporablja 
zabojnik v poslovno stanovanjskem objektu, je najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju iz 
dejavnosti obračuna 120 litrov.  
(5) Odjemna mesta v gostinstvu in storitvenih dejavnosti, katerih dejavnost povzroča odpadke, 
ki so opredeljeni v Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom, morajo na odjemnem mestu imeti tudi zabojnik za biorazgradljive kuhinjske 
odpadke. 
 

11. člen 
(pogodbeni uporabniki) 

(1) Pogodbeni uporabniki so tisti drugi uporabniki, ki presegajo merila zabojnika volumna 360 
litrov iz prejšnjega člena.  
(2) Pogodbeni uporabniki z izvajalcem dogovorijo način zbiranja in odvoza odpadkov in 
potrebno opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. 
(3) V kolikor zaradi kakršnegakoli razloga ne pride do sklenitve pogodbe so uporabniki dolžni 
plačevati storitve javne službe skladno s tem pravilnikom. 
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12. člen 
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov) 

Lastnik opreme za zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih uporabnika je lahko uporabnik ali 
izvajalec. Uporabnik mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere 
lastnik je izvajalec, pri izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno novo opremo. 
Lastnik opreme v zbiralnicah ločenih frakcij je izvajalec. 
 

4. Uporaba namenskih predpisanih vreč za odpadke 
13. člen 

(uporaba tipiziranih vreč namesto zabojnika(ov)) 
Kjer ne poteka transportna pot specialnega tovornega vozila za reden odvoz odpadkov, se 
uporabnik vključi v sistem zbiranja odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov z 
namenskimi tipiziranimi vrečami. Izvajalec vsakemu uporabniku zagotovi ustrezen skupni 
razpoložljivi volumen tipiziranih vreč, ki je enak skupnemu izpraznjenemu volumnu 
zabojnika(ov). Uporabnik mora zagotoviti, da bo vreča z ustreznimi odpadki na dan zbiranja 
pravočasno pripravljena za prevzem ob transportni poti specialnega tovornega vozila – smetarja 
in zavezana s trakom. 
 

14. člen 
(spremenjene količine odpadkov) 

(1) Če količine mešanih komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino opreme za 
zbiranje, ki jo uporablja uporabnik, je uporabnik manjkajoči volumen dolžan zagotoviti tako, da 
pri izvajalcu kupi tipizirane vreče za odpadke.  
(2) Če količine mešane embalaže občasno presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo 
uporablja uporabnik, je uporabnik manjkajoči volumen dolžan zagotoviti tako, da si sam 
zagotovi ustrezne vreče za mešano embalažo oziroma višek odda v zbiralnici ločenih frakcij ali v 
zbirnem centru. 
(3) Če količine odpadne embalaže ali mešanih komunalnih odpadkov redno presegajo ali ne 
dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja uporabnik, lahko 
izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo 
opremo, vendar, v primeru manjšega volumna, le do najmanjšega možnega volumna opreme, 
določenega v 6. členu tega Tehničnega pravilnika. 
 

5. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest in zbiralnic vključno s skupnimi 
prevzemnimi mesti za nedostopne kraje 

15. člen 
(minimalni standard za zbirna mesta) 

(1) Individualno zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču 
k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo odpadno embalažo, biološko 
razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih ali 
v tipiziranih vrečah.  
(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi ustrezno urejen prostor, kjer pogodbeni 
uporabniki iz 11. člena Tehničnega pravilnika, v času do prevzema zbirajo komunalne odpadke. 
 

16. člen 
(prevzemno mesto za odpadke) 

Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za 
namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz. 
 

17. člen 
(določanje prevzemnih mest za odpadke) 

(1) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. 
Lokacija prevzemnega mesta je lahko oddaljena največ 5 metrov od transportne poti in mora biti 
s transportne poti vidna.  
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(2) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-
tehnične in požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme 
ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. Prevzemno mesto določi izvajalec. 
 

18. člen 
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna in nedostopna območja) 

Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v 
dogovoru z uporabniki določi skupna prevzemna mesta. Skupna prevzemna mesta uporabniki 
uporabljajo za zbiranje odpadkov predvidenih za prevzemno mesto in zbiralnico ločenih frakcij. 
Če so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo 
razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun 
storitve. 
 

19. člen 
(začasna prevzemna mesta) 

(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za 
komunalna vozila, mora povzročitelj začasne zapore v soglasju z izvajalcem, na svoje stroške 
zagotoviti postavitev zabojnikov uporabnikov na primernem začasnem prevzemnem mestu. Po 
praznjenju je povzročitelj zapore dolžan zabojnike dostaviti uporabnikom nazaj na njihova 
zbirna mesta. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec na stroške povzročitelja začasne zapore dolžan 
uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu. 
 

20. člen 
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke) 

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, 
sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in 
standardov, upoštevati tudi določbe Tehničnega pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in 
odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca. 
 

21. člen 
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij) 

(1) Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti urejene v stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih 
ter na območju mestnega oziroma vaških jeder tako, da je na vsakih 500 prebivalcev 
zagotovljena vsaj ena zbiralnica. Izvajalec v vsakem naselju zagotavlja minimalno eno zbiralnico 
ločenih frakcij. 
(2) Lokacije zbiralnic določi izvajalec v sodelovanju s krajevno skupnostjo in pristojno občinsko 
upravo. Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno ustrezno umeščene v prostor 
glede na značilnosti naselij in dostopnost za specialna komunalna vozila ter grajene na podlagi 
soglasja in smernic pristojnih občinskih in državnih služb. 
(3) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali zemljiščih, ki so v lasti Občine, 
izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje 
lastnika/ov.  
(4) Oprema v zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake 
na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj sme odložiti v zabojnik.  
(5) Določena je oblika klasičnega zelenega zabojnika volumna 240, 770 in 1.100 l in sledeče 
barve pokrova glede na frakcijo odpadka:  
– rumena barva pokrova – mešana embalaža,  
– rdeča barva pokrova – papir, karton in papirna ter kartonska embalaža,  
– zelena barva pokrova – steklena embalaža, 
– rjava barva pokrova – biološki kuhinjski odpadki, 
– brez pokrova – zeleni vrtni odpad. 
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6. Pogoji prepuščanja odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v 
zbirnih centrih 

22. člen 
(relacija zbirno–prevzemno mesto) 

(1) Če zbirno mesto ni hkrati prevzemno mesto, so uporabniki dolžni zabojnike in namenske 
tipizirane vreče z odpadki na dan odvoza prestaviti z zbirnega na prevzemno mesto.  
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče z zbirnega na prevzemno mesto 
postaviti pravočasno, to je najkasneje do 07.00 ure zjutraj na dan odvoza. Zabojnike za odpadke 
morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno mesto.  
(3) V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah lahko izvajalec uporabnike s predhodnim 
obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče 
postavijo na odjemno mesto na novo določene termine odvoza odpadkov.  
(4) Zabojniki, ki imajo zbirno in prevzemno mesto enako, se v času odvoza redno pobirajo, razen 
če so na dan odvoza prazni. 
 

23. člen 
(relacija prevzemno mesto–transportna pot) 

(1) Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec odpadke prevzame in jih s 
komunalnimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom. Profil transportne poti 
mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine. Transportne poti rednega odvoza 
odpadkov potekajo po javnih cestah z zagotovljenim ter urejenim rednim letnim in zimskim 
vzdrževanjem za prevoz 3-osnega kamiona. Slepe ulice in ceste, ob robu katere so prevzemna 
mesta za komunalne odpadke, morajo imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti 
izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi 
na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do 
prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali v krivini, mora biti 6,5 m, razen pri 
dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča. 
Če je dostop do prevzemnega mesta oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto) 
velja, da je izvajalec opravil storitev in jo upošteva pri obračunu.  
(2) Transportne poti lahko potekajo tudi po zasebnih zemljiščih. Izvajalec pobira komunalne 
odpadke po zasebnih zemljiščih samo v obsegu, kakršen je bil pred uveljavitvijo tega pravilnika.  
(3) Izvajalec odpadke prevzame na prevzemnem mestu. Mesto praznjenja je prostor, praviloma 
na transportni poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni zabojnike z odpadki oziroma 
prevzame odpadke v tipiziranih vrečah. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme 
biti tehničnih – fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od odjemnega mesta do 
mesta praznjenja in nazaj (npr. neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi, zidane in 
druge ograje, žive meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.). 
 

24. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih in prevzemnih mestih) 

(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na 
teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih mest.  
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske 
tipizirane vreče, ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so 
pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.  
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do 
prevzemnih mest.  
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, 
da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži 
prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se 
opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga je 
dolžan očistiti.  
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo. 
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25. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij) 

(1) Ločeno zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij komunalnih odpadkov (v 
nadaljevanju: zbiralnice) se izvaja na celotnem območju Občine.  
(2) Ločeno zbiranje odpadkov v zbiralnicah poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati 
ali vrniti v ponovno uporabo.  
(3) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih 
ločenih frakcij. Namenski zabojniki v zbiralnicah so postavljeni v skladu s 5.odstavkom 21.člena.  
(4) V zabojnike v zbiralnicah je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov. Prav tako je 
prepovedano odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino zbiralnice. 
(5) Zabojniki v zbiralnicah morajo biti opremljeni z ustrezno nalepko vrste odpadka. Izvajalec 
uporabnike obvešča o pravilnem odlaganju odpadkov v okviru obveščanja in izobraževanja. 
 

26. člen 
(zbirni center) 

(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na 
območju Občine.  
(2) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec.  
(3) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih 
odpadkov.  
(4) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba izvajalca, usposobljena za ločeno zbiranje. 
Na zahtevo izvajalca, se mora uporabnik identificirati s potrdilom o plačilu zadnjega računa za  
komunalne storitve. V kolikor uporabnik zavrne identifikacijo, izvajalec ni dolžan sprejeti 
pripeljanih odpadkov. 
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da uporabniki nedvoumno ugotovijo, v 
kateri zabojnik razvrstijo posamezno nenevarno frakcijo in da uporabniki prepustijo nevarne 
frakcije in kosovne odpadke, za v ta namen ustrezno usposobljeni osebi. 
(6) Izvajalec mora zagotavljati reden odvoz in oddajo zbranih odpadkov skladno s predpisi.  
(7) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne 
zabojnike.  
(8) V zbirnem centru se zbirajo predvsem naslednje vrste odpadkov:  
– papir, karton, lepenka, papirna in kartonska embalaža vseh oblik in velikosti,  
– mešana embalaža,  
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,  
– steklena embalaža,  
– embalaža iz tekstila,  
– embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,  
– kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop, vključno s praznimi tlačnimi zabojniki,  
– izrabljene gume,  
– steklo,  
– biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad,  
– oblačila in tekstil,  
– odpadne nagrobne sveče,  
– topila,  
– kisline,  
– alkalije,  
– fotokemikalije,  
– pesticide,  
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,  
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,  
– jedilno olje in maščobe,  
– barve, tiskarske barve, črnila, lepila, kite in smole, ki ne vsebujejo nevarne snovi,  
– čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
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– zdravila,  
– baterije in akumulatorji,  
– odpadna električna in elektronska oprema,  
– plastika,  
– kosovni odpadki,  
– zemlja, kamenje, gradbeni odpadki (brezplačno do velikosti avtomobilske prikolice oz. 0,5 m³ 
letno)  
– manjše količine odpadkov, ki vsebujejo azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu 
stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca. 
(9) Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru je za občane, ki so vključeni v redni 
odvoz komunalnih odpadkov brezplačno. Omejitev količine velja le za prevzem gradbenih 
odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest.  
(10) Drugi uporabniki lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo le tiste vrste odpadkov, za 
katere tako določa državni predpis. 
(11) Podrobnejši seznam in klasifikacijske številke odpadkov so zajete v letnem programu 
ravnanja z odpadki. 
 

7. Pogoji prevzemanja kosovnih, nevarnih in bioloških odpadkov 
27. člen 

(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na »bon« po sistemu »od vrat do vrat«. 
Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v reden odvoz mešanih komunalnih odpadkov, na začetku 
vsakega leta (februar) prejme in v posameznem letu lahko uporabi dva bona. Uporabnik lahko 
uporabi oba bona naenkrat ali vsakega posebej. Na en bon lahko odda en kosovni odpadek 
oziroma kosovne odpadke v skupni količini do 2 m³. Pri več stanovanjskih objektih, kjer 
uporabljajo skupno opremo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, uporabniki na »bon« 
lahko oddajo kosovne odpadke v skupni količini do 2 m³ na eno stanovanjsko enoto.  
(2) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na svojem prevzemnem mestu, ki omogoča 
dostop specilanemu vozilu in nakladanje s hiabom. Upravnik večstanovanjskega objekta in 
izvajalec se lahko dogovorita tudi za drugačen način priprave kosovnih odpadkov za odvoz.  
(3) Uporabnik mora s prevzemnega mesta najkasneje naslednji dan odstraniti odpadke, ki niso 
kosovni odpadki in jih zato izvajalec v času odvoza ni bil dolžan odpeljati.  
(4) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke tudi sami pripeljejo in oddajo v zbirnem 
centru.  
(5) Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od količin iz prvega odstavka tega člena in 
kosovnih odpadkov od drugih uporabnikov, se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu, ki je 
plačljiv. Proti plačilu in s predhodno najavo se uporabnik z izvajalcem lahko dogovori tudi o 
izrednem prevzemu izven rednih terminov odvoza. 
 

28. člen 
(zbiranje nevarnih odpadkov) 

(1) Izvajalec najmanj enkrat letno s posebno prilagojeno in opremljeno premično zbiralnico, 
organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ga določi 
izvajalec. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z obvestilom, ki ga objavi na 
krajevno običajen način, obvestiti najmanj 10 dni pred zbiranjem.  
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke v manjših količinah, redno oddajo tudi v 
zbirnem centru.  
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati usposobljenim prevzemnikom, ki v 
nadaljevanju poskrbijo za predelavo, uničenje oziroma odstranjevanje.  
(5) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v 
gospodinjstvu dnevno uporabljajo. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na odlagališča 
nenevarnih odpadkov ali med ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov.  
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(6) Drugi uporabniki morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo 
z usposobljenim prevzemnikom nevarnih odpadkov. 
 

29. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 

(1) Za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, povzročitelji prvenstveno 
sami zagotavljajo kompostiranje na lastnem vrtu. Način kompostiranja, uporaba komposta ali 
njegova odstranitev ni predmet javne službe. Lokacija kompostnika mora biti na primernem 
zračnem mestu, da je v največji možni meri onemogočeno širjenje neprijetnih vonjav v okolico.  
(2) Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je možno zagotoviti higienske pogoje in 
omejiti smradne emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če lokacija kompostnika 
in kompostnik izpolnjujeta pogoje iz tehničnega pravilnika. Kompostiranje v zelo strnjenem 
naselju ni primerno. 
Lokacija kompostnika mora biti:  
– na primernem mestu in zračna, da ne omogoča zadrževanje vonjav iz kompostnika oziroma ne 
omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.  
Kompostnik mora biti:  
– kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim do ostankov hrane,  
– z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem,  
– opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti.  
V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki ne privabljajo živali in glodavce in ne 
oddajajo škodljivih emisij v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane ni dovoljeno 
kompostirati.  
Občinski organ, pristojen za nadzor, lahko preveri ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, 
izpolnjuje pogoje iz Odloka in Tehničnega pravilnika. V primeru ugotovitve, da uporabnik ne 
izpolnjuje pogoje skladno s Tehničnim pravilnikom in jih tudi v 30 dnevnem roku ne izpolni, 
občinski organ, pristojen za nadzor, izpelje ustrezne postopke ter odredi vključitev uporabnika v 
sistem obveznih uporabnikov storitve prevzemanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada.  
 (3) Povzročitelji, ki bioloških kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ne kompostirajo 
sami na lastnem vrtu, le te zbirajo na način, kot je določen v letnem programu ravnanja z 
odpadki.  
 

8. Vsebina katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov 
30. člen 

(podrobnejše vsebine katastrov) 
Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:  
– register prevzemnih mest,  
– register zbiralnic ločenih frakcij in 
– register zbirnih centrov.  
(1) Podatki, ki se vodijo v katastru, se dopolnjujejo redno, najmanj pa enkrat letno.  
Kataster prevzemnih mest vsebuje naslednje podatke:  
– ime in priimek, ter naslov nosilca uporabnika,  
– ime in priimek, ter naslov plačnika nosilca uporabnika,  
– število uporabnikov, ki gravitirajo na zbirno mesto (število članov gospodinjstva, število 
zaposlenih),  
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na zbirnem mestu,  
– velikost in število zabojnikov oz. vreč po vrstah odpadkov,  
– podatki o lastništvu zabojnika,  
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki zbirnega mesta (stanovanjski, poslovni, 
…), 
– lokacijo prevzemnega mesta (Gauss - Krügerjeve koordinate) in 
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti zbirnega mesta po vrstah odpadkov 
(trajno, sezonsko, itd.) 
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V kolikor se uporabnik ne prijavi v sistem oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov, je izvajalec 
obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov upravičen do podatkov iz 
javnih evidenc, na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem in obračuna storitev, skladno z 
Odlokom in področno zakonodajo. 
(2) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:  
– številko zbiralnice ločenih frakcij,  
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,  
– število, vrsta in velikosti zabojnikov v zbiralnici ločenih frakcij in 
– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss - Krügerjeve koordinate). 
 

9. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z 
odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe 

31. člen 
(javne prireditve, čistilne akcije, javne površine in začasna prodajna mesta) 

(1) Organizatorji prireditev na prostem, na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali 
udeležencev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo najmanj 14 dni pred prireditvijo o tem 
obvestiti izvajalca. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti načrt prireditvenega prostora, v 
katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno mesto z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov, skladno s Tehničnim pravilnikom.  
(2) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov določi in zagotovi izvajalec javne službe 
izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je 
minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno 
frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s Tehničnim 
pravilnikom.  
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan poskrbeti za ustrezno ravnanje z 
biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva, skladno s predpisi, ki urejajo to frakcijo 
odpadkov.  
(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu.  
(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi organizator prireditve.  
(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, 
če bo izvajalec sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj 14 dni pred načrtovano akcijo z 
izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter 
predvidenih stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki.  
(7) Občina je dolžna na javnih površinah (sprehajalne poti, parki, parkirišča itd.) poskbeti za 
postavitev komunalne opreme, ki omogoča ločeno zbiranje odpadkov. Stroški zbiranja odpadkov 
na omenjenih površinah ne smejo bremeniti stroškov gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja z odpadki 
(8) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si morajo v obdobju izvajanja dejavnosti 
zagotoviti ustrezne zabojnike. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo, izvajalec gospodarske 
javne službe, določi velikost in število potrebnih zabojnikov. 
 

32. člen 
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij) 

(1) Izvajalec ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in 
urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.  
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:  
– podatke o vlagatelju,  
– podatke o investitorju,  
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,  
– podatke o projektantu in projektu in  
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.  
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:  
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– podatke o vlagatelju,  
– podatke o investitorju,  
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča in  
– soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne dokumentacije, vključno z datumom 
izdelave. 
 
 

33. člen 
(gradbišča) 

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki po tem Tehničnem 
pravilniku, kar pomeni, da izvajalec storitev javne službe za potrebe delovanja gradbišča 
preskrbi potrebno opremo za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec 
novogradnje ali obnove mora izvajalcu storitev javne službe pred pričetkom izvajanja del 
sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov. Velikost in število ustreznih 
zabojnikov določita izvajalec gospodarske javne službe in investitor oziroma izvajalec 
novogradnje ali obnove. 
 

34. člen 
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov) 

(1) Izvajalec uporabnike obvešča o vseh zadevah, ki so povezane z izvajanjem storitev zbiranja 
odpadkov. Pristop obveščanja mora temeljiti na povečanju osveščenosti uporabnikov in 
dvigovanju standardov ločevanja komunalnih odpadkov.  
(2) Minimalni standard obveščanja in osveščanja uporabnikov je naslednji:  
– na krajevno običajen način ter na svoji spletni strani najmanj enkrat letno obvesti uporabnike 
o načinih in urnikih prevzemanja vseh frakcij odpadkov skladno s Tehničnim pravilnikom in 
Letnim programom zbiranja in prevoza odpadkov, 
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najmanj 
enkrat letno z letnim koledarjem in na svoji spletni strani najmanj 10 dni pred začetkom 
načrtovane akcije, 
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov najmanj 10 dni pred začetkom 
načrtovane akcije , 
– na spletni strani izvajalca izvaja nenehno osveščanje uporabnikov in javnosti o pravilnih 
načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter prepuščanju frakcij odpadkov,  
– nudi možnost izobraževanja zaposlenih pri uporabniku iz dejavnosti po dogovoru, 
– stalno osebno informiranje uporabnikov na terenu, v zbirnem centru, po elektronskih medijih 
in  
– pisno komuniciranje s posameznimi uporabniki.  
(3) Izvajalec praviloma sodeluje tudi pri izvedbi skupnih akcij osveščanja v povezavi z vzgojnimi 
ustanovami, krajevnimi skupnostmi, Občino in ministrstvom (predstavitve, ogledi zbirnega 
centra, razlage, članki, …). 
 

35. člen 
(tehnologije, pogoji in pogostost pranja predpisanih zabojnikov za odpadke) 

(1) Izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev javne službe najmanj 2-krat letno in sicer 
s čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov 
ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti 
in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.  
(2) V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno pranje in čiščenje zabojnikov najmanj 
enkrat mesečno oziroma skladno z dejanskimi potrebami, razen v zimskem času (december-
marec).  
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36. člen 
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki) 

(1) Potek zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec določi na letnem nivoju s programom 
zbiranja komunalnih odpadkov, ki mora vsebovati:  
– izhodišča za pripravo programa zbiranja komunalnih odpadkov,  
– podatke o načinu zbiranja mešanih komunalnih odpadkov po naseljih/ulicah,  
– podatke o načinu zbiranja mešane embalaže po naseljih/ulicah,  
– podatke o načinu zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po naseljih/ulicah, 
– podatke o načinu zbiranja zelenega vrtnega odpada po naseljih/ulicah,  
– podatke o načinu zbiranja papirja, kartona in papirne ter kartonske embalaže po 
naseljih/ulicah,  
– podatke o načinu zbiranja zbiranju ločenih frakcij odpadkov po zbiralnicah ločenih frakcij,  
– podatke o načinu zbiranja zbiranju kosovnih odpadkov,  
– podatke o načinu zbiranja frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico,  
– podatke o načinu zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih,  
– podatke o pranju zabojnikov po naseljih/ulicah,  
– plan obveščanja uporabnikov, 
– postopek razdeljevanja namenskih tipiziranih vreč in  
– plan obratovanja zbirnega centra.  
 (2) Letni program izdela izvajalec skladno z določbami Odloka in Tehničnega pravilnika. Potrjen 
letni program izvajalec objavi na svoji spletni strani. 
 

37. člen 
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka) 

(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote odpadka in načrtovanega nadaljnjega 
ravnanja s prepeljanim odpadkom. V enem zabojniku se lahko sočasno prevaža samo ena vrsta 
odpadka.  
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:  
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo ali morajo ostati nepoškodovani v 
razsutem stanju,  
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od enega ali od več drugih uporabnikov in  
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi 
volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni pogoji 
prevzemnika. 
 

38. člen 
(osnove za obračun storitev) 

(1) Osnove za obračun storitev so: veljavne cene za storitve posamezne javne službe, volumen 
opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, volumen opreme za zbiranje bioloških 
odpadkov ali drugih vrst odpadnih surovin, frekvence praznjenja ter dajatve, vezane na ravnanje 
z odpadki.  
(2) Pri vseh uporabnikih je oprema za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov izhodiščna in je 
sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja vseh ločenih frakcij odpadkov v zbiralnicah in v 
zbirnem centru. V primeru, da uporabnik uporablja manjši volumen zabojnika od minimalno 
zahtevane velikosti iz 8., 9. oz. 10.člena tega pravilnika, se mu za obračun upošteva minimalno 
zahtevana velikost zabojnika. 
(3) Masa prepeljanih odpadkov se na uporabnike razdeli na podlagi povprečne specifične teže 
odpadkov glede na volumen vseh evidentiranih zabojnikov po vrsti odpadka, z upoštevanjem 
dinamike zbiranja odpadkov (praznjenj zabojnika) v obračunskem obdobju.  
(4) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 v zbirnem centru, 
ni vključeno v izhodiščni zabojnik in je dodatno plačljiva storitev.  
(5) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, 
se za obračun upošteva enako, kot bi uporabnik uporabljal zabojnik (skupen volumen tipiziranih 
vreč in frekvenca odvoza).  
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(6) Za druge uporabnike se pri obračunu upošteva, da niso vključeni v odvoz kosovnih in 
nevarnih odpadkov.  
(7) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje občasno povečanih količin mešanih komunalnih 
odpadkov ali odpadne embalaže, je v ceno tipizirane vreče že vključen celoten strošek storitev za 
odvoz in končno oskrbo odpadkov. 
(8) Natančnejši način obračuna uporabnikom je določen v Sklepu o cenah komunalnih storitev v 
Občini Bled. 
 

39. člen 
(izstavljanje računov) 

(1) Izvajalec izvaja obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in lahko tudi 
obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Izvajalec praviloma izstavlja račune 
mesečno, razen v primerih ko mesečno izstavljanje računov glede na skupni znesek računa ni 
ekonomsko upravičeno, se uporablja daljše obračunsko obdobje.  
(2) Kolikor izvajalec izvaja obračun za vse storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, mu mora 
izvajalec storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in izvajalec storitev odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, pravočasno zagotoviti vse 
potrebne podatke, ki so podlaga za obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (količina komunalnih 
odpadkov oddana v obdelavo, odložene količine po obdelavi, strošek finančnega jamstva, 
okoljska dajatev itd.). V tem primeru medsebojna razmerja v zvezi z obračunavanjem, 
izstavljanjem računov in izterjavo neplačnikov, izvajalci storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki uredijo pisno v obliki pogodbe, v nasprotnem primeru o načinu zaračunavanja odloči 
župan Občine s sklepom.  
(3) Uporabnik mora račun plačati do 18. dne v mesecu, razen v primeru, če zakon določa 
drugačen rok plačila. Za nepravočasno plačilo računa, izvajalec lahko zaračuna zakonske 
zamudne obresti. Uporabniku, ki zamuja s plačili računov, izvajalec pošlje pisni opomin in mu 
postavi rok za plačilo. Izvajalec lahko, skladno s predpisi, zaračuna tudi stroške opomina.  
(4) Če uporabnik kljub opominu, zapadlih računov v postavljenem roku ne plača, izvajalec začne 
s postopkom prisilne izterjave dolga, ki obsega: izterjavo glavnice, zakonskih zamudnih obresti, 
stroškov sodne izterjave in drugih stroškov, ki so posledica postopka prisilne izterjave 
neplačanih računov.  
(5) Za večstanovanjske objekte izvajalec mesečno izstavlja račune upravniku. Če uporabniki v 
večstanovanjskem objektu nimajo upravnika, morajo le-ti pisno sporočiti izvajalcu, kdo je 
prejemnik in plačnik računov ter podatke o delitvi stroškov na uporabnike. 
(6) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec mesečno izstavlja račune neposredno uporabnikom, 
ki so v mesecu sprejema tega pravilnika prejemali račune na tak način. Upravnik objekta je v tem 
primeru dolžan minimalno vsake 3 mesece pošiljati podatke izvajalcu storitev javne službe, ki 
vplivajo na obračun.  
 

40. člen 
(reklamacije) 

(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve in 
sicer na pravilnost in/ali pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo lahko najprej poda po 
telefonu ali osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu izvajalca. Prav tako lahko na 
pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.  
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek v katerem zapiše 
predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev, oziroma ali sta z uporabnikom razrešila predmet 
pritožbe. Uradni zaznamek oziroma povratna informacija o rešitvi pritožbe se posreduje 
uporabniku na njegovo izrecno zahtevo. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe 
posreduje strokovni delavec ustrezni delovni nalog delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.  
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(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno 
pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na sedež izvajalca. Izvajalec pisno odloči o 
reklamaciji v roku 15 dni od datuma prejema reklamacije.  
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z 
Odlokom o ravnanju z odpadki in določili Tehničnega pravilnika, izvajalec posreduje pritožbo 
uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev 
prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave. 
(5) Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v 8 dneh od dneva 
prejema računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če se ugovor nanaša 
na obračun storitev in izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, 
izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora. V primeru, 
če se ugovor nanaša na podatke, ki so podlaga za obračun storitev obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov, izvajalec odstopi reševanje ugovora izvajalcu storitev obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov ali izvajalcu storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. 
 

41. člen 
(prekinitev izvajanja storitev) 

(1) Drugemu uporabniku, ki zamuja s plačili računov, lahko izvajalec pošlje pisni opomin pred 
prekinitvijo izvajanja storitev in mu postavi rok za plačilo. Če drugi uporabnik kljub opominu 
zapadlih računov ne plača v roku, navedenem v opominu, lahko izvajalec s prvim dnem 
naslednjega meseca prekine z izvajanjem storitev in odpelje opremo, če jo je drugi uporabnik 
imel v najemu, ter začne ali nadaljuje s postopkom prisilne izterjave dolga.  
(2) Prekinitev izvajanja storitev zbiranja in prevoza odpadkov traja toliko časa, da drugi 
uporabnik plača vse zapadle račune s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in vse 
druge stroške, ki so nastali pri izvajalcu zaradi izterjave neplačanih računov.  
(3) O prekinitvi izvajanja storitev izvajalec obvesti pristojni občinski inšpektorat. 
 

42. člen 
(vizualna kontrola) 

Vizualno kontrolo izvaja izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na prevzemnih 
mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru. V primeru ugotovljenih neskladnosti o 
tem opozori povzročitelja, v primeru ponavljajočih neskladnosti pri istem povzročitelju o tem 
obvesti prekrškovni organ. 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 

(oprema) 
Vse določbe glede barve in označevanja opreme za zbiranje komunalnih odpadkov, veljajo za vse 
nove nabave od uveljavitve Tehničnega pravilnika dalje. Obstoječa oprema za zbiranje odpadkov 
ostane v uporabi do dokončne izrabe. 
 

44. člen 
(obvestilo izvirnim povzročiteljem) 

Izvajalec z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje, 
katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno 
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Izvajalcu javnih storitev morajo sporočiti 
podatke, ki so skladno z Odlokom in Tehničnim pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v 
sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov. 
 

45. člen 
(prehodno obdobje) 

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb Tehničnega pravilnika najkasneje do 31.12.2014. 
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46. člen 
(začetek veljavnosti) 

Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
 

Janez Fajfar 
Župan občine Bled 
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LETNI PROGRAM ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  
NA OBMOČJU OBČINE BLED V LETU 2014 
 

1. UVOD 
 

Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo odpadki, 
predvsem kot negativen produkt njegovega načina življenja in dela. Žal pa ti odpadki 
predstavljajo velik delež pri onesnaževanju ter razvrednotenju našega bivalnega in delovnega 
okolja. 
Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je potrebno 
vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, od organiziranih 
aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov do organiziranega zbiranja, 
obdelave, predelave ter varnega končnega odstranjevanja nastalih odpadkov.  
Za nastajanje odpadkov smo odgovorni prebivalci, kot uporabniki dobrin in storitev, zaradi 
uporabe katerih lahko nastajajo odpadki. Zato si moramo prizadevati, da do njihovega nastanka 
sploh ne pride, če pa preprečevalne aktivnosti za nastajanje odpadkov niso dovolj uspešne in 
pride do nastanka odpadkov, moramo poskrbeti za takšno ravnanje, ki ne bo imelo posledic za 
nas in naše okolje.  
 
2. RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki obsegajo sklop ukrepov 
za učinkovito ravnanje z odpadki, s končnim ciljem zmanjševanja deleža odpadkov za odlaganje 
in povečevanje deleža za ponovno snovno ali energetsko izrabo nastalih odpadkov. 
Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z opravljanjem 
gospodarskih javnih služb na lokalni, medobčinski in republiški ravni. 
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema naslednje obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja: 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 
Obvezne občinske javne službe zbiranja ravnanja s komunalnimi odpadki se izvajajo na 
celotnem območju občine Bled. 
 
Glavni kazalci območja ravnanja z odpadki: 

- velikost območja (km2) 72,3 
- število prebivalcev  8.203 
- število naselij 10 
- število krajevnih skupnosti 5 
- število avtobusnih postajališč 16 
- število pokopališč 4 
 
Število prebivalcev po naseljih: 
 

OBČINA IME NASELJA ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU  
BLED BLED 5.210 
BLED BODEŠČE 171 
BLED BOHINJSKA BELA 548 
BLED KORITNO 226 
BLED KUPLJENIK 52 
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BLED OBRNE 66 
BLED RIBNO 634 
BLED SELO PRI BLEDU 215 
BLED SLAMNIKI 17 
BLED ZASIP 1.064 
 SKUPAJ 8.203 

Vir podatkov – Statistični urad RS (stanje na dan 1.7.2013) 
 
 

4. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST ODPADKOV 
 
4.1. Opredelitev bistvenih pojmov in vrst odpadkov 
 
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem programu, imajo pomen, ki je opredeljen v Uredbi o 
odpadkih, Ur.l. RS, št. 103/2011 (v nadaljevanju: uredba), kot npr.: 
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za 
odstranjevanje odpadkov, ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje ali jih posreduje. 
Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in 
predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. 
Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo 
odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov. 
Preprečevanje so ukrepi, ki se sprejmejo, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, 
in s katerimi se zmanjša:  
a) količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe 
proizvodov,  
b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali  
c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih;. 
Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. 
Posamezni odpadek je uvrščen v eno od skupin in podskupin odpadkov s klasifikacijskega 
seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur.l. RS, št. 
103/2011-Priloga 4), tako da se mu dodeli klasifikacijska številka odpadka. 
Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, 
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja. 
Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen 
med nevarne odpadke.  
Nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke. 
Biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz 
gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz 
obratov za predelavo hrane. 
Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov 
(izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s 
katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. 
Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v 
posesti. 
Zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje 
odpadkov v skladu z uredbo. 
Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja 
prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu z uredbo. 
Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim 
razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo 
odpadkov. 
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Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov 
na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer 
začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 
3 uredbe. 
Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v 
katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave, pri 
čemer predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 uredbe ali postopek D 15 
iz Priloge 3 uredbe;  
 
4.2. Vrste odpadkov, ki se bodo zbirali na območju Občine Bled 
 
V okviru obveznih občinskih javnih služb se izvaja zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem 
območju Občine Bled. Izvajalec javne službe mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz 
celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, 
ki jih je možno predelati in/ali uporabiti, tako, da ostane čim manj mešanih komunalnih 
odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih. 
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov se: 
- ustvarijo pogoji in možnosti za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem zaradi ločenega 

zajema in obdelave biorazgradljivih odpadkov, papirja, stekla, kovin, lesa, gume itd., 
-  izločujejo nevarne snovi iz celotnega snovnega toka odpadkov, 
- dosežejo optimalne osnove za ponovno izrabo snovnih in energetskih lastnosti odpadkov, ob 

minimalnih stroških priprave, čiščenja in zmanjševanja tveganja, 
- doseže optimalni način končne oskrbe za odpadke, katerih snovnih lastnosti ni mogoče 

koristno izrabiti,  
-  omogoča izbira in gradnja lastnega sistema za vsako frakcijo odpadka,  
- spodbuja povzročitelje za dojemanje odpadkov, kot problema vsakega posameznika in 

spodbuja samoiniciativnost za zmanjševanje količin ter uvajanje urejenega sistema končne in 
varne oskrbe itd.  

 
Prednosti ločenega zbiranja odpadkov: 
- ločeno zbrane frakcije ter uporabni kosovni odpadki se lahko ponovno uporabijo in/ali snovno 

oz. energetsko izrabijo, kar vpliva na zmanjšanje količin odpadkov, namenjenih odlaganju, 
omogoča pa se pridobivanje materialov za nove izdelke, energije itd, 

- ločeno zbrane nevarne frakcije se lahko predelajo in / ali uničijo, kar vpliva na zmanjšanje 
obremenitev okolja s škodljivimi vplivi odpadkov, 

- dviganje zavesti posameznikov pri ravnanju z odpadki in obravnavanju problematike 
odpadkov, 

- zmanjšanje negativnih vplivov odpadkov v okolju. 
 
Ločeno zbiranje odpadkov zagotavljajo njihovi povzročitelji, ki: 
- morajo zagotoviti, da se odpadki do njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje 

ne glede na to ali gre za odpadke v zabojniku, ki ga sami po vnaprej določenem terminu 
namestijo na mesto, ki je primerno za njihov prevzem ali pa gre za odpadke v zabojniku ali 
vrečki na prevzemnem mestu, 

- morajo odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja, glede na materialno vsebino ter jih 
prepuščati izvajalcu javne službe samo v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjeni za njihovo 
zbiranje in 

- ne smejo mešati posameznih ločeno zbranih frakcij odpadkov z drugimi vrstami odpadkov, 
zlasti nevarnimi ali mešati posameznih frakcij med seboj tako, da jih ni možno ponovno 
razvrstiti za namene ločenega zbiranja. 

 
Izvajalec javne službe zagotavlja prevzemanje odpadkov na naslednjih lokacijah: 
- na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih, 
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- v zbiralnicah ločenih frakcij, 
- v premični zbiralnici nevarnih frakcij,  
- v zbirnem centru. 
 
Zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih: 
 - 20 03 01  - mešani komunalni odpadki 

- 15 01 06                   - mešana embalaža, ki jo sestavljajo plastična embalaža, kovinska 
embalaža, sestavljena embalaža 

- 15 01 07  - steklena embalaža* 
- 15 01 01 in 20 01 01- papirna in kartonska embalaže ter papir in karton 
- 20 01 08  - biorazgradljivi kuhinjski odpadki* 

 - 20 02 01  - zeleni vrtni odpad (reden odvoz ali odvoz z bonom) 
 - 20 03 07  - kosovni odpadki (odvoz z bonom) 
* Reden odvoz na prevzemnih mestih samo v primeru obveznega ravnanja ali po individualnem 
naročilu.  
 
Odvozi z bonom se izvajajo v naslednjih terminih: 

- kosovni odpadki – v pomladnih (marec, april, maj) in jesenskih mesecih (september, 
oktober, november) in 

- zeleni vrtni odpad – v pomladnih (marec, april, maj), poletnih (junij, julij, avgust) in 
jesenskih mesecih (september, oktober, november). 

 
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih in nato 
oddaja na prevzemnih mestih je obvezno za vsa gospodinjstva in vse druge uporabnike. 
Za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih s štirimi ali več stanovanji ter druge uporabnike je 
obvezno zbiranje v zabojniku na prevzemnem mestu še za: 

- papir in papirno ter kartonsko embalažo, 
- stekleno embalažo in 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke. 

 
Pri drugih uporabnikih se pri določanju obveznega ravnanja upošteva tudi vrsta dejavnosti. 
Odstopanje od obveznega ravnanja s posamezno vrsto odpadne embalaže je možno samo na 
podlagi pisne vloge povzročitelja in s soglasjem izvajalca, v kolikor omenjena vrsta odpadkov 
dejansko ne nastaja ali nastaja v res minimalnih količinah.  
V primeru, da drugi uporabnik ne predaja odpadne embalaže in bioloških kuhinjskih odpadkov 
izvajalcu javne službe, mora kljub temu zagotoviti predpisano ravnanje s posamezno embalažo 
ter pristojnemu inšpekcijskemu organu predložiti dokumentacijo o predaji odpadkov v nadaljnje 
ravnanje (pogodba, evidenčni list).  
 
Biološke odpadke lahko povzročitelji tudi kompostirajo v skladu s predpisi, ki urejajo hišno 
kompostiranje. V kolikor gospodinjstvo biološke kuhinjske odpadke oddaja izvajalcu, mu 
izvajalec zagotavlja 10 l zabojnik za zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov. Vsako leto 
gospodinjstvo v sprejemni pisarni izvajalca lahko brezplačno prejme tudi 50 vrečk za zbiranje 
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. 
 
Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij:  

- 15 01 06  - mešana embalaža 
- 15 01 01, 20 01 01 - papirna in kartonska embalaže ter papir in karton 
- 15 01 07  - steklena embalaža 
- 20 01 08  - biorazgradljivi kuhinjski odpadki 

 - 20 02 01  - zeleni vrtni odpad * 
- 20 01 10  - oblačila in obutev * 

* Zabojniki so postavljeni samo v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij, kjer se posamezna 
vrsta odpadka najpogosteje pojavlja. 
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Evidenca zbiralnic ločenih frakcij je objavljena na spletni strani izvajalca. 
 
Zbiranje odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov: 
 - nevarni odpadki iz klasifikacijske skupine 20 so: 
  - 20 01 13* - topila 
  - 20 01 14* - kisline 
  - 20 01 19* - pesticidi 
  - 20 01 21* - fluorescentne cevi 
  - 20 01 23* - zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike 
  - 20 01 27* - barve, lepila, smole 
  - 20 01 29* - čistila 
  - 20 01 31* - zdravila 
  - 20 01 33* - baterije in akumulatorji 
  - 20 01 37* - les, ki vsebuje nevarne snovi 
Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico se izvaja enkrat letno. Mesta prevzemanja 
nevarnih odpadkov: 
 - Bled – parkirišče pred zbirnim centrom Bled na Rečiški cesti 2.  
Manjše količine nevarnih frakcij lahko uporabniki oddajo v zbirnem centru vsak delovnik v 
okviru delovnega časa. Skladiščenje nevarnih frakcij poteka v zabojniku za nevarne odpadke.  
 
Zbiranje odpadkov v zbirnem centru:  
V zbirnem centru se zbirajo vse vrste odpadkov v skladu s prilogo 1. Za namen zbiranja 
odpadkov se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni zabojniki ter kontejnerji. 
 
Delovni čas zbirnega centra: 

 od ponedeljka do petka   7.00 – 19.00 
 v soboto    8.00 – 12.00 
 nedelje in prazniki   zaprto 

 
Na zbirni center povzročitelj lahko brezplačno odda dnevno največ 3 m³ zelenega vrtnega 
odpada, na letni ravni pa največ 15 m³. Enako velja za kosovne odpadke.  
Mešani odpadki, prevzeti na zbirnem centru so plačljivi v skladu s cenikom. V kolikor se 
pripeljana količina ne tehta, se za obračun upošteva ocenjena količina delavca na zbirnem 
centru. 
 
Ravnanje z drugimi posebnimi vrstami odpadkov: 
 
Nagrobne sveče 
Zbiranje nagrobnih sveč poteka na vseh pokopališčih, kjer so v ta namen postavljeni tipizirani 
zabojniki volumna 240 l oziroma 1100 l. 
Zabojniki so zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Izvajalec 
odpadne nagrobne sveče pobira najmanj enkrat tedensko. Zbrane odpadne nagrobne sveče se 
skladiščijo na zbirnem centru, kjer jih prevzemajo pooblaščeni prevzemniki. 
 
Odpadna folija iz kmetijstva 
Zbiranje odpadne folije iz kmetijstva poteka na kmetijskih gospodarstvih, kjer nastaja omenjeni 
odpadek. Povzročitelji imajo v ta namen postavljene tipizirane zabojnike volumna 240 l oziroma 
1100 l. 
Zabojniki so zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Zbrano 
odpadno folijo iz kmetijstva oddajamo v sklopu oddaje mešane embalaže pooblaščenim 
prevzemnikom, zato so datumi prevzema razvidni iz koledarja za mešano embalažo. 
 
Gradbeni odpadki 
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V zbirnem centru poteka zbiranje gradbenega materiala proti plačilu, razen za manjše količine – 
do velikosti avtomobilske prikolice oziroma 0,5 m³ letno. 
Gradbeni odpadki se zbirajo v ustrezno označenem 5 ali 7 m³ zabojniku. Gradbeni odpadki se 
redno oddajajo pooblaščenim prevzemnikom. 
 
Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest 
V zbirnem centru poteka v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov končne oskrbe 
po veljavnem ceniku izvajalca tudi zbiranje gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest. V primeru 
večjih količin omenjenih odpadkov uporabnike preusmerimo na direktno oddajo pooblaščenim 
prevzemnikom. 
 
4.3. Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov 
Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tehničnem pravilniku. Evidenco 
zabojnikov za posamezno vrsto odpadka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.  
 
4.3.1. Prevzemanje odpadkov na prevzemnih mestih  
Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih volumna 120 l, 240 l , 360 l, 770 l 
in 1100 l ter tipiziranih namenskih vrečkah skladno s tehničnim pravilnikom. Vsi zabojniki 
morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. 
Za zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih se uporabljajo:  

– za mešane komunalne odpadke: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve,  
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve,     

ustrezna nalepka           
 – za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka,  
– za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna 

nalepka oz. prozorna vrečka (samo objekti za občasno bivanje), 
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 

barve, ustrezna nalepka; razsuto ali v paketu (samo gospodinjstva, objekti za občasno bivanje), 
– za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka.  

Na prevzemnem mestu se v razsutem stanju pobirata tudi kosovni odpad in zeleni vrtni odpad. 
Odpadki morajo biti zbrani na enem mestu, lokacija prevzemnega mesta omenjenih odpadkov 
mora omogočati dostop specialnemu vozilu s hiabom.  
Vrečke za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov se uporabljajo samo v naslednjih primerih: 
- če imajo povzročitelji odpadkov občasno več ostanka komunalnih odpadkov, da jih ni možno 

odložiti v zabojnike (občasno zbiranje) ali  
- če cesta, ki vodi do povzročitelja ostanka komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa za 

specialno vozilo izvajalca in je zbirno mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno 
več kot 200 m (redno zbiranje).  

Vrečke za zbiranje mešane embalaže se uporabljajo samo v naslednjih primerih: 
- če imajo gospodinjstva občasno več mešane embalaže, da je ni možno odložiti v zabojnike 

(občasno zbiranje) ,  
- če cesta, ki vodi do gospodinjstva ne omogoča dostopa za specialno vozilo izvajalca in je zbirno 

mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno več kot 200 m (redno zbiranje). 
- če je uporabnik iz objekta za občasno bivanje (redno zbiranje). 
Vrečke za mešane komunalne odpadke zagotavlja izvajalec. Prevzem za tekoče leto je mogoč v 
sprejemni pisarni izvajalca. Vrečke za mešano embalažo zagotavljajo uporabniki sami. 

    
4.3.2. Prevzemanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij  
V zbiralnicah ločenih frakcij so postavljeni tipizirani zabojniki volumna 240 l, 770 l in 1100 l. Vsi 
zabojniki morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. 
Za zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se uporabljajo:  
– za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka, 

– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 
barve, ustrezna nalepka, 



  

108 

– za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka, 
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, 

ustrezna nalepka, 
 – za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, brez pokrova, ustrezna nalepka,  
– za oblačila in obutev: specialni zabojniki z ustrezno nalepko. 
 

4.3.3. Prevzemanje odpadkov v zbirnem centru 
Za namen zbiranja odpadkov v zbirnem centru se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni 
zabojniki, kontejnerji in zabojniki za posamezno vrsto odpadka. 
V zbirnem centru so postavljeni zabojniki in kontejnerji za prevzemanje naslednjih vrst ločenih 
frakcij:  
- mešani komunalni odpadki, 
- kosovni odpadki, 
- vse vrste embalaže, 
- kovine, 
- električno in elektronsko opremo,     
- les, ki ne vsebuje nevarnih snovi, 
- zeleni vrtni odpad, 
- gume, 
- oblačila in tekstil, 
- ravno steklo,  
- gradbeni material in 
- gradbeni material, ki vsebuje azbest. 
 
V ustreznih tipizirani zabojnikih se zbirajo: 
- jedilno olje in maščobe ter detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
- premazi, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo  nevarnih 
snovi, 
- odpadna zdravila, 
- baterije in akumulatorji, 
- tonerji in 
- drugi nevarni odpadki. 
 
4.4. Frekvence prevzemanja posameznih vrst odpadkov 
 
4.4.1. Prevzemna mesta 
- mešani komunalni odpadki    - 1  krat/14 dni 
- mešana embalaža    - 1  krat/14 dni  
- steklena embalaža    - 1  krat/teden 
- papir in papirna embalaža   - 1  krat/mesec 
- biološki kuhinjski odpadki   - 1  krat/teden 
- zeleni vrtni odpad    - 3  krat/leto 
- kosovni odpadki    - 2  krat/leto 
Pri večstanovanjskih objektih in drugih uporabnikah se frekvence odvozov v skladu z 
dogovorom lahko povečajo. 
 
4.4.2. Zbiralnice ločenih frakcij  
- papir in papirna embalaža   - 1  krat/teden 
- mešana embalaža    - 1  krat/teden 
- steklena embalaža    - 1  krat/teden 
- biološki kuhinjski odpadki   - 1  krat/teden 
- zeleni vrtni odpad    - 1  krat/teden* 
- oblačila in obutev     - 1  krat/teden 
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* V času zbiranja zelenega vrtnega odpada (marec-november). 
V posameznih zbiralnicah ločenih frakcij se frekvenca po potrebi poveča, saj odvoze prilagajamo 
dejanskim potrebam. 
 
4.4.3. Premična zbiralnica nevarnih frakcij 
- nevarni odpadki     - 1 krat/leto (april) 
 
4.4.4. Zbirni center 
- vse vrste odpadkov     - v delovnem času zbirnega centra 
 
4.5. Pranje zabojnikov  
Izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev javne službe, najmanj 2-krat letno in sicer s 
čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov 
ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti 
in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.  
Termine pranja zabojnikov uporabniki prejmejo skupaj s terminskim planom odvoza odpadkov, 
ki ga prejmejo v decembru za naslednje leto.  
Na zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno pranje in čiščenje zabojnikov minimalno 
1-krat mesečno, oziroma skladno z dejanskimi potrebami, razen v zimskem času (december - 
marec). 
  
4.6. Vozni park 
Vozni park predstavljajo naslednja vozila: 
- 5 smetarskih vozil – smetiščnic za prevzem ostanka komunalnih odpadkov in odpadne 

embalaže. Vozila so namenjena zbiranju odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah 
ločenih frakcij, 

- 1 smetarsko vozilo – kombinirani samonakladalec; hiab – kiper, ki je namenjem odvozu 5 - 7 
m³ zabojnikov ter pobiranju razsutega tovora (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad) in 

- 1 abroll vozilo s hiabom; za prevoz odpadkov v 32 m³ kontejnerjih in pobiranje razsutega 
tovora (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad). 

 
4.7. Pogoji prevzemanja posameznih vrst odpadkov 
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu z Odlokom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled, Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled, 
Letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled ter navodili občine 
in izvajalca.  
Tako morajo povzročitelji: 
 pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki 

urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca, 
 nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v ustrezne 

zabojnike za zbiranje, 
 dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v zabojniku za zbiranje odpadkov ali brez 

njega, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu z letnim programom,  
 dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z letnim 

koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov, 
 prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter v zbirnem 

centru, v času njegovega obratovanja, 
 prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici 

nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja ali v zbirnem 
centru,  

 hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in 
neškodljivo za ljudi in okolje, 
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 v primeru potreb sami predlagati zamenjavo zabojnika za zbiranje odpadkov, 
 v primeru drugih sprememb le – te pravočasno sporočiti izvajalcu in 
 redno plačevati storitve javne službe. 
 
4.8. Način dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje odpadkov 
V primeru potreb za zamenjavo obstoječega zabojnika za zbiranje posameznih vrst odpadkov ali 
dobavo novega zabojnika, lahko povzročitelji pokličejo v sprejemno pisarno izvajalca. Izvajalec 
javne službe najmanj dvakrat mesečno izvaja dostavo in čipiranje zabojnikov. 
 
4.9. Delo z javnostjo pri izvajanju javne službe 
Osnovni namen dela z javnostjo pri zbiranju odpadkov je vplivanje na njihove povzročitelje, da 
bi s svojimi ravnanji preprečevali nastajanje odpadkov oziroma, če pa se njihovemu nastajanju 
ne bodo mogli izogniti, da bodo storili vse, da bodo nastale količine minimalne in da jih bodo 
zbirali ločeno ter odlagali v namenske zabojnike. Drugi namen pa je, da so povzročitelji 
seznanjeni s spremembami na področju zbiranja odpadkov. 
Pretežni del obvestil se izdaja na hrbtni strani položnic, kjer so uporabniki seznanjeni z 
novostmi in zanimivostmi. Na spletni strani izvajalca so omenjena obvestila v veliki meri 
obrazložena v širšem obsegu. Izvajelec pomembnejša obvestila objavlja tudi v lokalnem 
časopisu. 
Do konca decembra vsako gospodinjstvo prejme koledar - terminski plan odvozov odpadkov ter 
terminski plan pranja zabojnikov za naslednje leto in sicer za: 

- mešane komunalne odpadke, 
- mešano embalažo in papir ter papirno embalažo in 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke in stekleno embalažo. 

 
Do sredine februarja vsako gospodinjstvo prejme koledar – terminski plan odvozov odpadkov za 
tekoče leto in sicer za: 

- kosovne odpadke, 
- zeleni vrtni odpad in  
- nevarne odpadke. 

 
V primeru izpada zbiranja odpadkov po načrtovanem razporedu odvozov, izvajalec javne službe 
povzročitelje o tem obvesti preko lokalnih sredstev javnega obveščanja, spletne strani in 
elektronske pošte, v kolikor povzročitelji z njo razpolagajo in so se prijavili na prejemanje 
obvestil na spletni strani izvajalca.  Hkrati z obvestilom izvajalec povzročitelje obvesti tudi z 
novim terminom odvoza. 
 
V primeru, da bodo povzročitelji posamezne vrste odpadkov odlagali v neustreznih zabojnikih, 
da bodo zabojniki nepravilno oziroma nepravočasno postavljeni na prevzemna mesta oz. da 
bodo povzročitelji nepravilno sortirali – ločevali odpadke, jih bo o tem s pisnimi obvestili 
seznanil izvajalec javne službe (nalepka STOP – nepravilno odloženi odpadki, osebna obvestila, 
ipd.). Izvajalec kršitelje tudi prijavi na občinsko redarstvo. 
Vsi povzročitelji odpadkov lahko vse potrebne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki 
prejmejo na telefonski številki sprejemne pisarne izvajalca. 
Navodila za ločevanje odpadkov so objavljena na spletni strani: www.ibled.si, kjer so poleg 
Priročnika za ravnanje z odpadki predstavljana tudi ostala navodila in obvestila o ravnanju z 
odpadki.  

 
4.10. Obveznosti povzročiteljev pri ravnanju s komunalnimi odpadki 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov, kot lastniki ali upravljavci stavb, kjer imajo stalno 
ali začasno bivališče, ali je počitniška hišica, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri 
nastajajo komunalni odpadki, morajo biti vključeni v sistem zbiranja komunalnih 
odpadkov.  

http://www.ibled.si/
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 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo ločevati posamezne vrste komunalnih 
odpadkov. Posamezne vrste odpadkov morajo odlagati v ustrezne zabojnike na 
prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij ali v zbirnem centru. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se komunalni odpadki do 
njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje, ne glede na to ali gre za 
odpadke v zabojniku ali vrečki, ki ga sami po vnaprej določenem urniku namestijo na 
mesto, ki je primerno za prevzem komunalnih odpadkov ali pa gre za komunalne 
odpadke v zabojniku na prevzemnem mestu. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti, da 
so zabojniki ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljene 
na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov 
(najkasneje do 07.00 ure zjutraj). 

 Povzročitelju je izvajalec dolžan dostaviti ustrezen zabojnik, v kolikor se na terenu 
ugotovi, da povzročitelj uporablja netipizirani ali neustrezen zabojnik. Povzročitelju se 
novi zabojnik odda v najem. Izvajalec ni dolžan prazniti netipiziranih zabojnikov. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki 
namestijo nazaj na zbirno mesto.  

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, 
ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob 
zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene 
prepuščanju teh odpadkov.  

 Lastniki, uporabniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo 
izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času 
tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih. 

 Če imajo povzročitelji občasno več komunalnih odpadkov, morajo le – te odložiti v 
tipizirane zabojnike ali vrečke za prepuščanje teh odpadkov in jih na dan prevzema 
dostaviti na prevzemno mesto. 

 Povzročitelji morajo upoštevati navodila izvajalca za pravilno in učinkovito ločevanje 
odpadkov. V primeru kontrole vsebine zabojnika mora povzročitelj prevzeti posledice 
nepravilnega odlaganja. 

 
 
4.11. Ravnanje s prevzetimi odpadki 
Prevzete odpadke na območju Občine Bled izvajalec javne službe zbiranja redno odvaža ali 
oddaja pooblaščenim prevzemnikom. 
 

5. JAVNA SLUŽBA OBDELAVE DOLOČENIH VRST ODPADKOV 
Javno službo obdelave določenih vrst odpadkov izvaja koncesionar izbran s strani Občine Bled. 
 

6. JAVNA SLUŽBA ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI  
    ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
Javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja 
koncesionar izbran s strani Občine Bled. 
 
7. DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
Ob zbiranju in prevažanju mora izvajalec javne službe zbiranja še: 
- poročati Občini Bled in pristojnim službam o izvajanju javne službe, 
-  objavljati podatke, ki se nanašajo na javno službo, 
-  redno in pravočasno obveščati uporabnike, izvajalca javne službe obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov ter druge prevzemnike odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb,  

- zagotoviti uporabnikom odgovore na njihove pobude in/ali pritožbe, 
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- oblikovati predloge cen javne službe oz. njihove spremembe, 
- uporabnikom obračunavati storitve javnih služb, 
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom, 
- voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, skladno s predpisi, 
- obveščati pristojne organe o kršitvah uporabe storitev javne službe in 
- zagotoviti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe. 
 
Nadzor nad izvajanjem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov v občini Bled opravlja pristojni občinski prekrškovni organ. 
 

8. NAČRT NABAV IN VIRI FINANCIRANJA 
V letu 2014 se ne načrtuje večjih investicij pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov. Vsi 
stroški, v zvezi z javno službo zbiranja odpadkov so sestavni del cene ravnanja z odpadki, ki jo 
plačujejo posamezni povzročitelji. Za izvajanje storitev na podlagi tega programa, načrtuje 
izvajalec javne službe nabavo naslednje opreme in sredstev: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir financiranja: lastna sredstva 
 
V teku je že nabava novega smetarskega vozila, ki je bila potrjena v planu za leto 2013. 
 
 

9. VELJAVNOST LETNEGA PROGRAMA 
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki začne veljati z dnem objave, uporablja se od 
1.5.2014 dalje in velja do sprejetja naslednjega letnega programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 1   
 
08 03 18 odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v 08 03 17  
15 01 01 papirna in kartonska embalaža  
15 01 02 plastična embalaža  
15 01 03 lesena embalaža  
15 01 04 kovinska embalaža  
15 01 05 sestavljena (kompozitna) embalaža  
15 01 06 mešana embalaža  
15 01 07 steklena embalaža  
15 01 09 embalaža iz tekstila  
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi 

snovmi  

- informativno gradivo  5.000 EUR 
- visokotlačni čistilec na toplo vodo 2.000 EUR 
- novi zabojniki v zbiralnicah ločenih frakcij 2.000 EUR 
- kontejner 5 – 7 m³ - 5 kos 3.000 EUR 
- abroll kontejner 32 m³ s hiabom 8.000 EUR 
- video nadzor zbirnega centra 10.000 EUR 
- lahko gospodarsko vozilo – kombi 25.000 EUR 
- drobno orodje in oprema za ZC  5.000 EUR 
   SKUPAJ  60.000 EUR 
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15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (na primer iz azbesta), 
vključno s praznimi tlačnimi posodami  

16 01 03 izrabljene avtomobilske gume  
17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03  
17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 

09 01, 17 09 02 in 17 09 03  
20 01 01 papir in karton  
20 01 02 steklo  
20 01 08 organski kuhinjski odpadki  
20 01 10 oblačila  
20 01 11 tekstilije  
20 01 13* topila  
20 01 14* kisline  
20 01 15* alkalije  
20 01 17* fotokemikalije  
20 01 19* pesticidi  
20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro  
20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike  
20 01 25 jedilno olje in maščobe  
20 01 26* olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25  
20 01 27* premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 28 premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27  
20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 30 čistila, ki niso zajeta v 20 01 29  
20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila  
20 01 32 zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31  
20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 ter 

nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje  
20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33  
20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni 

zajeta v 20 01 21 in 20 01 23  
20 01 36 zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35  
20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi  
20 01 38 drugi les, ki ni zajet v 20 01 37  
20 01 39 plastika  
20 01 40 kovine  
20 01 41 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov  
20 01 99 drugi tovrstni odpadki  
20 02 01 odpadki, primerni za kompostiranje  
20 02 02 zemlja in kamenje  
20 02 03 drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje  
20 03 01 mešani komunalni odpadki  
20 03 02 odpadki z živilskih trgov  
20 03 03 odpadki pri čiščenju cest  
20 03 04 greznični mulji 
20 03 06 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda  
20 03 07 kosovni odpadki  
20 03 99 drugi tovrstni odpadki  
   
* nevarni odpadki 
 
 
 



  

114 

Obrazložitev: 
Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z izvajanjem  
gospodarskih javnih služb. 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja je v pristojnosti lokalnih skupnosti izvajanje    
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in prevoza  
komunalnih odpadkov (izvaja JP Infrastruktura Bled d.o.o.), obdelave določenih vrst  
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  
odpadkov (izvaja koncesionar: Saubermacher Slovenija d.o.o.). 
Da bi lokalna skupnost lahko zagotovila izvajanje navedene gospodarske javne službe  
mora: 
- normativno urediti področje, v skladu s prednostnimi nalogami državnih predpisov,      
- organizirati v imenu svojih prebivalcev zajem in končno oskrbo komunalnih odpadkov. 
 
Tehnični pravilnik: 
Skladno s 45. členom Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne  
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/2012), mora  
izvajalec javne službe pripraviti tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v  
občini in ga predlagati v sprejem občinskemu svetu Občine Bled. 
Pravilnik je pripravljen v predpisanem obsegu iz Odloka, saj opredeljuje: 

 tehnologijo ravnanja z odpadki, 
 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov, 
 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 

prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov, 
 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe, 
 minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 

prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih, 
 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, 

zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih, 
 podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških 

odpadkov, 
 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih 

centrov, 
 druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z 

odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe. 
 
Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2014: 
Obveza izdelave predmetnega Programa izhaja iz Odloka o načinu opravljanja obvezne  
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni  
list RS, št. 27/2012- v nadaljevanju: Odlok), kjer je med cilji ravnanja s komunalnimi  
odpadki tudi zagotovitev izdelave in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na  
področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Skladno s 13. členom Odloka mora izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih  
odpadkov vsako leto izdelati letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v  
katerem podrobneje določi obseg in vsebino storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov  
in ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi  
frakcijami. Prav tako mora izvajalec javne službe zagotavljati prevzemanje mešanih  
komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s sprejetim letnim programom. 
Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2014 tako  
predstavlja detajlnejše osnove sodobnega ravnanja s komunalnimi odpadki na  
občinski ravni ter opredeljuje potrebne aktivnosti na lokalni ravni za tekoče koledarsko  
leto, s katerimi bo omogočeno doseganje ciljev operativnih programov na področju  
ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji. 
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Povzetek glavnih novosti v letu 2014 
 
- V mesecu maju prehajamo iz tedenskega v 14 dnevni odvoz mešanih odpadkov za 

gospodinjstva. O točnem datumu prehoda bodo uporabniki obveščeni 15 dni pred začetkom 
spremembe, istočasno bodo prejeli tudi koledar s termini odvoza mešanih odpadkov do 
konca leta 2014. 

  
- Uvaja se obvezno ravnanje z mešano embalažo za vsa gospodinjstva in vse druge 

uporabnike, razen za uporabnike objektov za občasno bivanje. 
 
- Uporabniki so ob vstopu v zbirni center dolžni delavcu na zbirnem centru pokazati zadnje 

potrdilo o plačilu komunalnih storitev. 
 
- Povzročitelji morajo na dan odvoza posamezne vrste odpadka zabojnik prestaviti iz 

zbirnega na prevzemno mesto. V primeru da bo zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto 
bo zabojnik na dan odvoza avtomatsko izpraznjen (razen če je povsem prazen), tudi, če 
povzročitelj morda tega ni želel.  

 
- Izvajalec izvaja kontrolo vsebine zabojnika, pri čemer se v primeru ugotovljenih večjih 

kršitev ali ponavljajočih kršitev uporabnike prijavi občinskemu prekrškovnemu organu. 
 

- Izvajalec bo z različnimi akcijami poskušal dodatno predstaviti pomembnost pravilnega 
ločenega zbiranja, tako, da bodo povzročitelji v ločenem zbiranju lahko zaznali dodatni 
»motiv«.  

 
Vse obveznosti in aktivnosti na področju ravnanja z odpadki, ki so sicer tudi zakonsko 
predpisane, moramo ocenjevati predvsem s stališča ohranjanja okolja našim zanamcem. 
 
Oba dokumenta, t.j. Tehnični pravilnik in Program ne pomenita novih finančnih posledic za 
občinski proračun.  
 
Pripravila: mag. Romana Starič 
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9) Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občinah Bled in Gorje  
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 

 
PREDSTAVNIKA  PREDLAGATELJA:  Štefan Korošec in Irena Gogala, Infrastruktura Bled 
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ELABORAT 
 

O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA Z ODPADKI 

V OBČINAH  
 
 
 
 
 

                                                      
                              BLED                                     GORJE 
 
 
 
 
 

Pripravila izvajalca javnih služb ravnanja z odpadki 
 

             
 
 
 
 
 
 

Bled,  Murska Sobota, marec 2014  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/0/06/Ob%C4%8Dina_Gorje_grb.gif


  

119 

1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN 
TER ZAVEZANCA ZA IZDELAVO ELABORATA 
 
 
1.1. Vsebina elaborata 
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javnih služb zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na skupnem območju Občine Bled in Občine 
Gorje, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 
109/2012). 
 
1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata 
Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na 
območju občin Bled in Gorje je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1- UPB6 
(Uradni list RS št. 39/2006,70/08, 108/09, 48/12, 57/12), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 
103/2011) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) - v nadaljevanju 
Uredba. 
 
1.3. Namen izdelave elaborata  
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev posamezne javne službe, ki se 
predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V elaboratu so podrobneje prikazane 
predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, 
stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem 
obračunskem obdobju, primerjave obračunskih ter potrjenih cen storitev javne službe s cenami 
storitev na primerljivih območjih, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem 
panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje 
storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, 
načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem 
obračunskem obdobju in drugo. 
 
Izdelava elaborata, ki jih mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu 
ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko 
zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih 
služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove Uredbe. 
 
 
1.4. Zavezanca za izdelavo elaborata 
 
1.4.1. Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
Zavezanec za izdelavo elaborata za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
na območju Občine Bled in Gorje. Podatki o zavezancu: 
 
Naziv:   Infrastruktura Bled d.o.o. 
Naslov:  Rečiška cesta 2, 4260 Bled 
Matična številka: 1525638 
Davčna številka: 87091712 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče v Kranju 
Vložna številka: 10659800 
Zavezanec je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled   (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1, z dne 14.1.2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Gorje (Uradni list RS, št. 32/2012) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in 
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ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
 
 
1.4.2. Javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 
Zavezanec za izdelavo elaborata za javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je izvajalec obveznih 
gospodarskih javnih služb obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Podatki o zavezancu: 
 
Naziv:   Saubermacher Slovenija d.o.o. 
Naslov:   Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
Matična številka: 5432391 
Davčna številka: 75433737 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče Murska Sobota 
Vložna številka: 1/03201-00 
 
Zavezanec je na podlagi upravne odločbe št. 430-33/2012 z dne 14.11.2012 ter podpisane 
Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov na skupnem območju občine Bled ter občine Gorje z dne 28.12.2012 od 
1.3.2013 naprej izvajalec javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter javne 
službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
2. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA 
OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
VARSTVA OKOLJA  
 
2.1. Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
 
2.1.1. Izhodišča za oblikovanje cen  
V elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo »zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov« , ki vključuje: 
 
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,  
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih  
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Za izvajanje storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov so upoštevani standardi 
izvajanja in ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011) in drugi 
področni podzakonski akti ter so podrobno opredeljeni v Tehničnem pravilniku o zbiranju in 
prevozu komunalnih odpadkov in Programu ravnanja s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Bled in Občine Gorje za leto 2014. 
 
Za leto 2014 izvajalec načrtuje izvajanje storitev javne službe na način in v obsegu, kot je 
opredeljeno v Programu ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine 
Gorje za leto 2014. S tem bo na področju ravnanja z odpadki zagotovljen nespremenjen visok 
kvalitetni nivo izvajanja storitev, ki se je do sedaj uveljavil v obeh občinah. Visok standard 
storitev ravnanja z odpadki je v obeh navedenih občinah pričakovan in pomemben, tako z vidika 
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prebivalcev obeh občin, kot tudi z vidika turističnega in trajnostno opredeljenega razvoja obeh 
občin. Celovito zasnovan in skrbno izvajan načrt ravnanja z odpadki je eden od temeljev za 
urejenost naravnega in bivalnega okolja, ki je na našem območju posebnega pomena; vemo, da je 
Bled z okolico eden od turistično najbolj obiskanih krajev v državi, ter da izvajanje javne službe 
sega tudi na območje Triglavskega narodnega parka, kjer velja najstrožji naravovarstveni režim. 
 
Skladno z občinskim programom ravnanja z odpadki tako izvajalec javne službe zbiranja 
odpadkov Infrastruktura Bled d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih komunalnih odpadkov: 
 
- mešani komunalni odpadki  - na prevzemnih mestih (po sistemu 'od vrat do vrat'), 
- odpadna embalaža (papirna, kartonska, plastična, kovinska, steklena)  -  na prevzemnih 

mestih (po sistemu 'od vrat do vrat') ter na ekoloških otokih in neprekinjeno na zbirnem 
centru, 

 
 
- ostale ločene frakcije (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, električna in 

elektronska oprema, les, baterije in akumulatorji, jedilno olje, gume, salonitne plošče, 
odpadni tonerji, ravno steklo, sveče, gradbeni odpadki …)  -  neprekinjeno na zbirnem 
centru, 

- kosovni odpadki  -  2 x letno po naročilu na prevzemnih mestih ter neprekinjeno na zbirnem 
centru, 

- nevarne frakcije (zdravila, alkalije, kemikalije, pesticidi, premazi, lepila, smole, baterije)  -  1 
x letno v premični zbiralnici ter neprekinjeno na zbirnem centru, 

- zeleni vrtni odpad (trava, rože, listje, živa meja, obrezano vejevje)  -  3 x letno po naročilu na 
prevzemnih mestih, na večjih ekoloških otokih, ter neprekinjeno na zbirnem centru, 

- biološki kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, sadje, netekoči ostanki hrane, pokvarjeni 
prehrambeni izdelki, …)  -  na prevzemnih mestih (od vrat do vrat), ter na ekoloških otokih in 
neprekinjeno na zbirnem centru. 

 
 
 
2.1.2. Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, 
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada 
 
2.1.2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v letu 2013 znaša 1.431.364 kg. 
 
Obračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v letu 2013 znaša 1.648.484 kg. 
 
 
2.1.2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v letu 2013 znašajo 176.239,00 EUR. 
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Obračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v letu 2013 znašajo 184.288,00 EUR. 
 
 
2.1.2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen 
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada za preteklo obračunsko obdobje 
 
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2013 za 15% višje od načrtovanih 
predračunskih količin, obračunski stroški izvajanja storitve pa so bili za 5% višji od 
predračunskih stroškov storitve. Obračunska cena storitve zbiranja ločenih frakcij in kosovnih 
odpadkov, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi količinami in realiziranimi stroški 
storitev, je bila v letu 2013 od načrtovane predračunske cene nižja za 9%. 
  
 
2.1.2.4 Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe 
na primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.2.5 Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.2.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi 
območji 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.2.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge javne službe zbiranje in 
odvoz nenevarnih odpadkov: 

Kazalnik 
Povprečje panoge   

E 38.11 
Izvajalec GJS 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,17 1,95 
Gospodarnost poslovanja 0,99 1,01 
Povprečna mesečna plača (v EUR) 1.455 1.560 

 
 
2.1.2.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
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Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2014, znaša 1.648.484 kg. 
 
 
2.1.2.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2014 znašajo 180.878,00 EUR. 
 
 
2.1.2.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne 
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 359.572,43 EUR (povprečna sedanja 
vrednost) oziroma 973.773,50 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V 
prihodnjem obračunskem obdobju (2014) so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2013. 
 
 
2.1.2.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno 
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na 
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo v poslovnem načrtu dodeljenih 19% splošnih 
stroškov. Znotraj dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju načrtovani delež splošnih 
stroškov, dodeljen na javno službo, znašal 87%, na tržno dejavnost pa 13%. Zaradi večje 
realizacije tržnih dejavnosti je obračunski delež splošnih stroškov za javno službo znižan na 
81%, delež za tržno dejavnost pa zvišan na 19%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2014 je 
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 81%, na tržno dejavnost pa 19% 
splošnih stroškov. 
 
 
2.1.2.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov ustvarjenih 195.614,25 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih 
storitev. V letu 2013 je bilo načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih 
storitev, torej je bilo realiziranih za 40% več prihodkov tržnih storitev od načrtovanih. Za 
prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo realizacijo prihodkov od posebnih storitev na nivoju 
realiziranih v letu 2013. 
 
 
2.1.2.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2014 znaša 
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16.552,84 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva 
izvajalca ni vračunan. 
 
 
2.1.2.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz 
odpadkov zaposlenih 19 delavcev, za prihodnje obračunsko obdobje je načrtovano število 
zaposlenih za izvajanje storitev javne službe 18 delavcev. 
 
 
2.1.2.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Najemnina za javno infrastrukturo je v preteklem letu 2013 znašala 1.675,27 EUR in se v celoti 
(100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. Za prihodnje obračunsko obdobje je 
načrtovana najemnina za javno infrastrukturo v višini 25.140,00 EUR. Na porast stroška 
najemnine bo vplivala najemnina za zbirni center za odpadke, ki ga bo izvajalec dobil v najem od 
lastnic, občin Bled in Gorje. 
 
 
2.1.2.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne 
službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v celoti. 
 
 
2.1.2.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov 
in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2014, znaša 0,1058 EUR / kg zbranih 
odpadkov. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2014, znaša 0,0039 EUR / 
kg zbranih odpadkov. 
 
  
2.1.2.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah 
 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma 
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov 
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število 
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini. 
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2.1.3. Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže 
 
 
2.1.3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2013 znaša 873.114 kg. 
 
Obračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2013 znaša 880.408 kg. 
 
 
2.1.3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže v letu 2013 znašajo 298.251,00 EUR. 
 
Obračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže v letu 2013, znašajo 301.562,00 EUR. 
 
 
2.1.3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže za preteklo obračunsko obdobje 
 
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2013 za 1% višje od načrtovanih 
predračunskih količin, tudi obračunski stroški so bili za 1% višji od predračunskih stroškov 
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi 
količinami in realiziranimi stroški storitev, v letu 2013 enaka predračunski ceni ločenega 
zbiranja odpadne embalaže. 
 
 
2.1.3.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe 
na primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.3.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
 
 
2.1.3.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi 
območji 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.3.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
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Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.1.2.7. 
 
 
2.1.3.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2014 znaša 880.408 kg. 
 
 
2.1.3.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za leto 2014, znašajo 331.569,00 EUR. 
 
 
2.1.3.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne 
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 359.572,43 EUR (povprečna sedanja 
vrednost) oziroma 973.773,50 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V 
prihodnjem obračunskem obdobju (2014) so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2013. 
 
 
2.1.3.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno 
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na 
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo v poslovnem načrtu dodeljenih 19% splošnih 
stroškov. Znotraj dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju načrtovani delež splošnih 
stroškov, dodeljen na javno službo, znašal 87%, na tržno dejavnost pa 13%. Zaradi večje 
realizacije tržnih dejavnosti je obračunski delež splošnih stroškov za javno službo znižan na 
81%, delež za tržno dejavnost pa zvišan na 19%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2014 je 
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 81%, na tržno dejavnost pa 19% 
splošnih stroškov.  
 
2.1.3.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov ustvarjenih 195.614,25 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih 
storitev. V letu 2013 je bilo načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih 
storitev, torej je bilo realiziranih za 40% več prihodkov tržnih storitev od načrtovanih. Za 
prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo realizacijo prihodkov od posebnih storitev na nivoju 
realiziranih v letu 2013. 
 
 
2.1.3.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 
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osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2014 znaša 
16.552,84 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva 
izvajalca ni vračunan. 
 
 
2.1.3.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz 
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju načrtujemo, 
da bo za izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev. 
 
 
2.1.3.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Najemnina za javno infrastrukturo je v preteklem letu 2013 znašala 1.675,27 EUR in se v celoti 
(100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. Za prihodnje obračunsko obdobje je 
načrtovana najemnina za javno infrastrukturo v višini 25.140,00 EUR. Na porast stroška 
najemnine bo vplivala najemnina za zbirni center za odpadke, ki ga bo izvajalec dobil v najem od 
lastnic, občin Bled in Gorje. 
 
 
2.1.3.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne 
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena. 
 
 
 
 
2.1.3.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja odpadne embalaže za prihodnje 
obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,3647 EUR / kg zbranih odpadkov. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne embalaže za prihodnje 
obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,0119 EUR / kg zbranih odpadkov. 
 
 
2.1.3.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah 
 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in prepoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma 
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov 
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število 
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini. 
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2.1.4. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
 
2.1.4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada v letu 2013 znaša 420.000 kg. 
 
Obračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada v letu 2013 znaša 570.606 kg. 
 
 
2.1.4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada v letu 2013 znašajo 82.848,00 EUR. 
 
Obračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada v letu 2013 znašajo 100.521,00 EUR 
 
 
2.1.4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2013 za 36% višje od načrtovanih 
predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 21% višji od predračunskih stroškov 
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi 
količinami odpadkov in realiziranimi stroški storitev, v letu 2013 za 11% nižja od predračunske 
cene ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. 
 
 
2.1.4.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe 
na primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.4.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.4.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi 
območji 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
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2.1.4.7. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.1.2.7. 
 
 
2.1.4.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska količina ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada v letu 2014 znaša 570.606 kg. 
 
 
2.1.4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada za leto 2014 znašajo 98.661,00 EUR. 
 
 
2.1.4.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne 
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 359.572,43 EUR (povprečna sedanja 
vrednost) oziroma 973.773,50 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V 
prihodnjem obračunskem obdobju (2014) so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2013. 
 
 
2.1.4.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno 
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na 
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo v poslovnem načrtu dodeljenih 19% splošnih 
stroškov. Znotraj dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju načrtovani delež splošnih 
stroškov, dodeljen na javno službo, znašal 87%, na tržno dejavnost pa 13%. Zaradi večje 
realizacije tržnih dejavnosti je obračunski delež splošnih stroškov za javno službo znižan na 
81%, delež za tržno dejavnost pa zvišan na 19%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2014 je 
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 81%, na tržno dejavnost pa 19% 
splošnih stroškov.  
 
2.1.4.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov ustvarjenih 195.614,25 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih 
storitev. V letu 2013 je bilo načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih 
storitev, torej je bilo realiziranih za 40% več prihodkov tržnih storitev od načrtovanih. Za 
prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo realizacijo prihodkov od posebnih storitev na nivoju 
realiziranih v letu 2013.  
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2.1.4.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2014 znaša 
16.552,84 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva 
izvajalca ni vračunan. 
 
 
2.1.4.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz 
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za 
izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev. 
 
 
2.1.4.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Najemnina za javno infrastrukturo je v preteklem letu 2013 znašala 1.675,27 EUR in se v celoti 
(100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. Za prihodnje obračunsko obdobje je 
načrtovana najemnina za javno infrastrukturo v višini 25.140,00 EUR. Na porast stroška 
najemnine bo vplivala najemnina za zbirni center za odpadke, ki ga bo izvajalec dobil v najem od 
lastnic, občin Bled in Gorje. 
 
 
2.1.4.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne 
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena. 
 
 
2.1.4.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,1668 
EUR / kg zbranih odpadkov. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,0061 
EUR / kg zbranih odpadkov. 
 
 
2.1.4.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah 
 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma 
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občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov 
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število 
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini. 
 
2.1.5. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
 
 
2.1.5.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2013 znaša 1.804.610 kg. 
 
Obračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2013 znaša 1.613.100 kg. 
 
 
2.1.5.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v letu 2013 znašajo 253.062,00 
EUR. 
 
Obračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v letu 2012, znašajo 251.302,00 
EUR. 
 
 
2.1.5.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 
 
Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2013 za 11% nižje od načrtovanih 
predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 1% nižji od predračunskih stroškov 
storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi 
količinami odpadkov in realiziranimi stroški storitev, v letu 2013 za 11% višja od predračunske 
cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 
 
 
2.1.5.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe 
na primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
2.1.5.5.  Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
 
 
 
2.1.5.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi 
območji 
 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za 
okolje, še ni objavilo podatkov o primerljivih oskrbovalnih območjih). 
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2.1.5.7. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
Kazalniki za javno službo zbiranje in prevoz odpadkov so prikazani v poglavju 2.1.2.7. 
 
 
2.1.5.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za leto 2014 načrtovana v 
obsegu 1.613.100 kg. 
 
 
2.1.5.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014 znašajo 211.066,00 
EUR. 
 
 
2.1.5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne 
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 359.572,43 EUR (povprečna sedanja 
vrednost) oziroma 973.773,50 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V 
prihodnjem obračunskem obdobju (2014) so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2013. 
 
 
2.1.5.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno 
dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na 
dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo v poslovnem načrtu dodeljenih 19% splošnih 
stroškov. Znotraj dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju načrtovani delež splošnih 
stroškov, dodeljen na javno službo, znašal 87%, na tržno dejavnost pa 13%. Zaradi večje 
realizacije tržnih dejavnosti je obračunski delež splošnih stroškov za javno službo znižan na 
81%, delež za tržno dejavnost pa zvišan na 19%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2014 je 
načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 81%, na tržno dejavnost pa 19% 
splošnih stroškov.  
 
2.1.5.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov ustvarjenih 195.614,25 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih 
storitev. V letu 2013 je bilo načrtovanih 118.600,00 EUR prihodkov iz opravljanja posebnih 
storitev, torej je bilo realiziranih za 40% več prihodkov tržnih storitev od načrtovanih. Za 
prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo realizacijo prihodkov od posebnih storitev na nivoju 
realiziranih v letu 2013. 
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2.1.5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 
osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2014 znaša 
16.552,84 EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva 
izvajalca ni vračunan. 
 
 
2.1.5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz 
odpadkov zaposlenih povprečno 19 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za 
izvajanje storitev javne službe zaposlenih povprečno 18 delavcev. 
 
 
2.1.5.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Najemnina za javno infrastrukturo je v preteklem letu 2013 znašala 1.675,27 EUR in se v celoti 
(100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. Za prihodnje obračunsko obdobje je 
načrtovana najemnina za javno infrastrukturo v višini 25.140,00 EUR. Na porast stroška 
najemnine bo vplivala najemnina za zbirni center za odpadke, ki ga bo izvajalec v tem letu dobil 
v najem. 
 
 
2.1.5.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne 
službe in namenjena izvajanju javne službe, je v celoti izkoriščena. 
 
 
2.1.5.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje 
obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,1254 EUR /kg zbranih odpadkov. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za 
prihodnje obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,0054 EUR /kg zbranih odpadkov. 
 
 
2.1.5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma 
občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov 
oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo glede na število 
porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v posamezni občini. 
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2.1.6. Prikaz elementov predračunske cene javne službe »Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov« 
 
Cena javne infrastrukture in cena opravljanja storitev javne službe »Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov« sta sestavljeni iz stroškov, povezanih z opravljanjem javne službe.  
 
Posamezni stroški – elementi cene so, skladno z 22. členom Uredbe, prikazani v spodnji Tabeli št. 
1. Pri vsaki skupini stroškov so ločeno (v ležečem tisku) prikazani vsi stroški, ki presegajo deset 
odstotkov posamezne skupine stroškov. 
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Tabela št. 1:  
     PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV  ZA LETO 

2014 
 

    
Storitve 1 + 2 + 3 

+ 4 Storitev 1 Storitev 2 Storitev 3 Storitev 4 

  Struktura stroškov po Uredbi:   

Zbiranje 
ostalih 
ločenih 

frakcij in 
kosovnih 
odpadkov 

Zbiranje 
ločeno 
zbrane 

odpadne 
embalaže 

Zbiranje 
biološ. 

razgradljivih 
odpadkov in 

zelen. odpada 

Zbiranje 
mešanih 

komunalnih 
odpadkov 

1. Cena javne infrastrukture: 29.174 6.418 10.503 3.501 8.752 

1.a Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture 25.140 5.531 9.051 3.017 7.542 

1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0 0 0 0 0 

1.c Stroški odškodnin (za služnost, škodo…),  NUSZ 4.034 887 1.452 484 1.210 

1.d Finančna jamstva 0 0 0 0 0 

1.e Odhodki financiranja (obresti idr. ) 0 0 0 0 0 

2. Cena opravljanja storitev javne službe: 793.001 174.460 321.066 95.160 202.314 

2.a Neposredni stroški materiala in storitev      (od tega: ) 236.079 51.937 84.988 28.329 70.824 

     -  stroški goriva 61.284 13.483 29.049 7.354 11.399 

     -  najemnine 26.190 5.762 9.428 3.143 7.857 

     -  storitve vzdrževanja objektov in opreme 70.841 15.585 25.503 8.501 21.252 

2.b Neposredni stroški dela 312.159 68.675 147.963 37.459 58.062 

2.c Drugi neposredni stroški        (od tega: ) 84.600 18.612 30.456 10.152 25.380 

      - amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura 84.600 18.612 30.456 10.152 25.380 

2.d Splošni proizvajalni stroški      (od tega: ) 41.070 9.035 14.785 4.928 12.321 

      - stroški dela 32.035 7.048 11.532 3.844 9.610 

2.e Splošni nabavno-prodajni stroški     (od tega: ) 13.805 3.037 4.970 1.657 4.142 

      - stroški dela 10.768 2.369 3.876 1.292 3.230 

2.f Splošni upravni stroški      (od tega: ) 71.340 15.695 25.682 8.561 21.402 

      - stroški storitev 17.835 3.924 6.421 2.140 5.350 

      - stroški dela 47.084 10.359 16.950 5.650 14.125 
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Tabela št. 1:  
     PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV  ZA LETO 

2014 
 

    
Storitve 1 + 2 + 3 

+ 4 Storitev 1 Storitev 2 Storitev 3 Storitev 4 

  Struktura stroškov po Uredbi:   

Zbiranje 
ostalih 
ločenih 

frakcij in 
kosovnih 
odpadkov 

Zbiranje 
ločeno 
zbrane 

odpadne 
embalaže 

Zbiranje 
biološ. 

razgradljivih 
odpadkov in 

zelen. odpada 

Zbiranje 
mešanih 

komunalnih 
odpadkov 

2.g Obresti za financiranje izvajanja JS 0 0 0 0 0 

2.h Neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 0 

2.i Drugi poslovni odhodki 33.948 7.469 12.221 4.074 10.184 

2.j Donos 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ 1. + 2. 822.175 180.878 331.569 98.661 211.066 
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Skladno z 22. členom Uredbe so ločeno oblikovane cene za posamezne storitve javne službe 
'Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov' naslednje: 
 

1. Storitev 1: Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 

cena storitev v € / kg 0,1097 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0039 

                stroški izvajanja storitev 0,1058 

  

  2. Storitev 2: Ločeno zbiranje odpadne embalaže 
 cena storitev v € / kg 0,3766 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0119 

                stroški izvajanja storitev 0,3647 

  

  3. Storitev 3: Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega 
odpada 

cena storitev v € / kg 0,1729 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0061 

                stroški izvajanja storitev 0,1668 

  

  4. Storitev 4: Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
 cena storitev v € / kg 0,1308 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0054 

                stroški izvajanja storitev 0,1254 
 
Uporabnikom se po novem, skladno z 22. členom Uredbe, za storitve zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov ločeno zaračunava in prikaže na računu:  
- cena storitev 1, 2 in 4 skupaj: 

1. Storitve 1 + 2 + 4 
 cena storitev v € / kg 0,1747 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0062 

                stroški izvajanja storitev 0,1685 
 
- cena storitve 3: 

2. Storitev 3 
 cena storitev v € / kg 0,1729 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0061 

                stroški izvajanja storitev 0,1668 
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2.2. Javna  služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 
2.2.1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 
2.2.1.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 
 
Za preteklo obračunsko obdobje je izvajalec v elaboratu, ki je bil sprejet dne 19.02.2013 na 13. 
redni seji Občinskega sveta občine Bled in dne 19.02.2013 na 17. redni seji Občinskega sveta 
občine Gorje (v nadaljevanju: Elaborat 2013), oblikoval predračunske količine opravljenih 
storitev (izraženo v kg). Predračunske količine iz Elaborata 2013, ter dejanske količine v letu 
2013 v obdobju po sprejetju cen in Elaborata 2013 (obdobje od 1.3.2013 do 31.12.2013) so 
navedene v spodnji tabeli. 
 

Vrste odpadkov 
Predračunska količina 
opravljenih storitev v 

letu 2013 v kg 

Skupaj 
dejanska količina 

opravljenih storitev v 
letu 2013 (marec 2013 
– december 2013) v kg 

1 

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

1.938.000 1.542.320 

 
 
2.2.1.2. Predračunski  in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje  
 
Za preteklo obračunsko obdobje je izvajalec v Elaboratu 2013 oblikoval predračunske stroške 
opravljenih storitev (izraženo v EUR). Predračunski stroški, ter dejanski stroški v letu 2013 so 
navedeni v spodnji tabeli: 
 

Vrste odpadkov 
Predračunski stroški za leto 

2013 v EUR 

1 
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

293.222,40 

 
Dejanski stroški izvajanja storitev v obdobju po sprejetju cen in Elaborata 2013 (obdobje od 
1.3.2013 do 31.12.2013):  
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PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA za GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO

v obdobju od 1.3. do 31.12.2013

v EUR

Konto Postavka AOP Znesek

BLED

GORJE

1 2 3 MAR-DEC 2013

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 233.353

I.
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

(112 do 114)
111 233.353

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 233.353

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 0

II.
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

(116+117)
115 0

III.
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 

(119+120)
118 0

B.
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE
121 0

C.
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE
122 0

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0

del 76 D.
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI 

PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
124 0

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 233.353

G.
POSLOVNI ODHODKI  

(128+139+144+148)
127 242.178

I.
Stroški blaga, materiala in storitev

(129+130+134)
128 198.590

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 9.769

del 40 a) stroški materiala 131 503

del 40 b) stroški energije 132 8.694

del 40 c) drugi stroški materiala 133 572

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 188.821

del 41 a) transportne storitve 135 16.933

del 41 b) najemnine 136 2.038

del 41 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 71

del 41 č) drugi stroški storitev 138 169.779

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 22.901

del 47 1. Stroški plač 140 16.736

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 344

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 2.771

del 47 4. Drugi stroški dela 143 3.050

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 20.517

43 1. Amortizacija 145 18.890

del 72 2.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih
146 53

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 1.574
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Na podlagi pavšala, določenega in sprejetega z elaboratom za leto 2013, je izvajalec v obdobju po 
sprejetju cen (od 1.3.2013 do 31.12.2013) uporabnikom storitev obračunal 271.281,74 EUR. 
Čisti prihodki od izvajanja storitev v tem obdobju so znašali 233.353,02 EUR. Korekcija 
prihodkov v višini 37.928,72, ki je bila oblikovana zaradi odstopanja predračunskih in dejanskih 
volumnov in količin opravljenih storitev, je upoštevana pri oblikovanju cene za prihodnje 
obdobje. 
 
V obdobju od 1.3.2013 do 31.12.2013 je izvajalec izkazoval izgubo v višini 9.931,00 EUR. Izguba 
je nastala zaradi odstopanja dejanskih stroškov izvajanja storitev od predračunskih. Izguba iz 
preteklega obdobja je upoštevana pri oblikovanju cene za prihodnje obdobje. 
 
2.2.1.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
Odmik obračunske cene od predračunske in potrjene cene je nastal predvsem zaradi povišanja 
stroškov obdelave in odlaganja odpadkov, povišanja stroškov dela, transportnih stroškov kot 
tudi stroškov pogonskega goriva za vozila in naprave.  
 
 
2.2.1.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe 
na primerljivih območjih 
 

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 170

44 1. Rezervacije 149 79

48 2. Drugi stroški 150 92

H.
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 

(126-127)
151 0

I.
IZGUBA IZ POSLOVANJA 

(127-126)
152 8.825

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 0

I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 0

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 0

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 0

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 1.101

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0

II.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

(170 do 173)
169 1.101

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 1.023

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 76

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 2

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 0

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 27

del 78 I.
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s 

poslovnimi učinki 
179 26

del 78 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 0

75 M. DRUGI ODHODKI 181 31

80 N.
CELOTNI DOBIČEK 

(151-152+153-166+178-181)
182 0

80 O.
CELOTNA IZGUBA 

(152-151-153+166-178+181)
183 9.931

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 10
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V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi 
tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 
2.2.1.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 
 
V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi 
tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 
2.2.1.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi 
območji 
 
V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi 
tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 
2.2.1.7. Primerjava  izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki 
jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  
 
Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih 
odpadkov«. Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za leto 2012. 
 
Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2012  

Kazalnik 
Saubermacher 
Slovenija d.o.o. 

38.11: Zbiranje in 
odvoz nenevarnih 

odpadkov 

38.21: Ravnanje 
z nenevarnimi 

odpadki 
Pospešena pokritost 
kratkoročnih 
obveznosti 

0,86 1,19 1,46 

Gospodarnost 
poslovanja 

1,06 0,99 1,02 

Povprečna plača na 
zaposlenca 

1.638,00 EUR 1.445,00 EUR 1.297,00 EUR 

 
 
2.2.1.8. Predračunska  količina  opravljenih  storitev  javne  službe za prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina je načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, ocenjena na 
podlagi količin predhodnega obračunskega obdobja ter predvidevanj za prihodnje obračunsko 
obdobje. Predračunska količina mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov za javno 
službo obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2014 je 1.755.940 kg. 
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2.2.1.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine 
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem 
obdobju in ne vključujejo cene javne infrastrukture. Predračunski stroški obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov za leto 2014 znašajo 265.690,84 EUR. 
 
2.2.1.10. Obseg  poslovno  potrebnih  osnovnih  sredstev  za  izvajanje storitev posamezne 
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
Za izvajanje storitev v preteklem obračunskem obdobju smo uporabljali naslednja osnovna 
sredstva: 

 kontejnerji za prevoz komunalnih odpadkov, 
 vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, 
 oprema za sprejem in tehtanje odpadkov – tehtnica s programsko opremo 
 oprema za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov: spliting naprava oz. naprava za 

obdelavo odpadkov, balirna naprava, objekti, delovni stroji in naprave za manipulacijo, 
skladiščne površine, kontejnerji 

 računalniška oprema in 
 ostala osnovna sredstva… 

 
Vso navedeno opremo bomo uporabljali tudi v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 
 
2.2.1.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem in prihodnjem obračunskem obdobju splošne stroške delimo na tržno dejavnost in 
javno službo po funkcionalni metodi.  
 
 
2.2.1.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Izvajalec posebnih storitev iz 11. člena Uredbe v občini ne opravlja. 
 
 
2.2.1.13. Donos  na  vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
V preteklem obdobju (leto 2013) izvajalec izkazuje izgubo v višini 9.931,00 EUR. 
 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem obdobju 
znašal 0,00 EUR. 
 
 
2.2.1.14.  Število  zaposlenih  za  izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Število zaposlenih za izvajanje storitev v preteklem obdobju je bilo je 11 (vozniki, disponenti, 
delavci, strojniki, uprava). Enako število zaposlenih za izvajanje storitev predvidevamo tudi v 
prihodnjem obdobju. 
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2.2.1.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in lastno 
infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso predvidene. 
 
2.2.1.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 
službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 
 
Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in lastno 
infrastrukturo. Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev. 
 
2.2.1.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2014 znaša 
0,1513 EUR na kg obdelanih odpadkov. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2014 znaša 
0,00000 EUR/kg obdelanih odpadkov. 
 

 
 
 

Kg 1.755.940 Kg 1.755.940

€/leto €/kg €/leto €/kg

11.148,35 0,0063 5,73% 0,00 0,0000

84,06 0,0000 0,04% 0,00 0,0000

11.232,41 0,0064 5,78% 0,00 0,0000

23.349,14 0,0133 12,01% 0,00 0,0000

131.713,86 0,0750 67,74% 65.905,67 0,0375

155.063,00 0,0883 79,75% 65.905,67 0,0375

8.927,64 0,0051 4,59% 0,00 0,0000

2.374,07 0,0014 1,22% 0,00 0,0000

2.280,68 0,0013 1,17% 0,00 0,0000

8.998,79 0,0051 4,63% 3.295,28 0,0019

13.653,55 0,0078 7,02% 3.295,28 0,0019

5.571,86 0,0032 2,87% 2.041,43 0,0012

0,00 0,0000 0,00% 0,00 0,0000

194.448,46 0,1107 100,00% 71.242,39 0,0406

ODLAGANJE OSTANKOV 

PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA 

KOMUNALNIH ODP.

OBDELAVA DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV



  

144 

Predračunska cena je oblikovana na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na 
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza oz. praznjenja 
zabojnika. Preračun predračunske cene iz cene na kg v ceno na m3 je izveden tako, da je 
predvidena količina opravljene storitve navedena v kg razdeljena na predvideno skupno 
prostornino izpraznjenih zabojnikov v m3 v enakem obdobju. 
 
Izvajalec bo najmanj ob koncu prvega obračunskega obdobja razdelil količino v obračunskem 
obdobju opravljenih storitev na dejansko skupno prostornino izpraznjenih zabojnikov v enakem 
obračunskem obdobju in v primeru ugotovljenega odstopanja izvedel poračun. 
 
 
2.2.1.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah 
 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti, kjer so pri 
izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim 
njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razporejajo na podlagi naslednjih sodil: 
 
- stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja vozil itd.) se 

razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno dejavnost, 
 
- stroški obdelave komunalnih odpadkov (npr. amortizacija, električna energija, delo, gorivo 

itd.) se razporejajo na podlagi obdelane količine in njenega deleža v skupni obdelani količini. 
 
- za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi 

standardi, po podobnem principu. 
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PRILOGA: 
 
Cenik izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanja s komunalnimi odpadki  

    
CENIK 2014 

   

    
JAVNA SLUŽBA EUR / kg EUR / m3 

EUR / m3 
z DDV 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  
ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1685 35,7894 39,1894 

b. Javna infrastruktura 0,0062 1,3169 1,4420 

     
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

   

a. Izvajanje storitev 0,1668 23,0518 25,2417 

b. Javna infrastruktura 0,0061 0,8430 0,9231 

  
   

3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

0,1107 10,8027 11,8289 

     

4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

0,0406 3,9579 4,3339 

 
 
 
Bled, Murska Sobota, marec 2014 
 
 
 
   Saubermacher Slovenija d.o.o.       Infrastruktura Bled d.o.o. 
                      direktor                                                                     direktor 
    Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.                                            mag. Janez Resman 
                  
 
                  direktorica 
  mag. Mojca Letnik, univ.dipl.ekon. 
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 42. člena  
Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni 
list RS, št. 67/09, 87/12), je  Občinski svet Občine Bled na svoji …..redni seji dne ……2014 sprejel 
 
 
 

Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
 
 1. člen 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja z odpadki v Občini Bled in Občini Gorje veljajo za storitev posamezne javne 
službe naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH  ODPADKOV   

a. Izvajanje storitev 0,1685 

b. Javna infrastruktura 0,0062 

   
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV 
0,1107 

   
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

0,0406 

 
 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna 
storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in 
prikazanih v EUR/ m3:  
 
 

 Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

 Oznaka 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – javna infrastruktura 

1,3169 cena (1a) 

2. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

35,7894 cena (1b) 

3. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

10,8027 cena (2) 

4. Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov         

3,9579 cena (3) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter 
najem zabojnikov.  
 
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic) se za 
obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena 
pomnožena s faktorjem x 1,5.  
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(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, 
mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3421 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 9,2981 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,6843 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 18,5962 EUR 
Volumen zabojnika = 770 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,1953 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 59,6627 EUR 
Volumen zabojnika = 1100 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 3,1362 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 85,2325 EUR 
 
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.  
 
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni 
uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz 
potrjenih cen. 
 

2. člen 
Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne uporabnike na več načinov:  
 
A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v 
okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter 
dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  
 
Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve    = znesek (1b) za volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov =  
    oddana količina x cena (3)  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V 
primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v 
vrednosti velikosti zabojnika.  
V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti 
zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje 
število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.  
V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po 
kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.  
 
B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja 
z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski 
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volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  
 
Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih 
postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve     = znesek (1b) za volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število   
    oseb G x  cena (2)   
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina /  
    število oseb VO x število oseb G x  cena (3)  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na 
skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna 
minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.  
Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.  
Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.  
 
 
C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen 
zabojnika za mešane odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov mešanih 
komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 
120 l mesečno.  
 
Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:  
– izračunu za gospodinjstva ali  
– po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno odjemno  
   mesto.  
 
D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki, in sicer:  
a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za  
    gospodinjstva ali večstanovanjske objekte 
b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne  
    glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri   
    čemer se za velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa    
    1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.  
 
E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti – druge uporabnike se osnova 
za obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na podlagi 
velikosti zabojnika in dejansko oddane količine odpadkov.  
 
Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih 
postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1a)  
 1b) stroški izvajanja storitve     = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1b)  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x   
    cena (3)  
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Če je oddana količina  večja od velikosti zabojnika x 2,165 se upošteva pri obračunu storitve 1a 
in 1b oddana količina.  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V 
primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V 
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna 
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika. 
 

3. člen 
(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:  
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),  
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,  
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,  
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,  
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov glede na program,  
– pranje zabojnikov,  
– delovanje zbirnih centrov,  
– analitična obdelava podatkov,  
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,  
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,  
– obdelavo komunalnih odpadkov,  
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,  
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,  
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,  
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v     
   predelavo ali odstranjevanje,  
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,  
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,  
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,  
– finančno jamstvo. 

4. člen 
 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja z odpadki v Občini Bled in Občini Gorje veljajo za storitev posamezne javne 
službe naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

a. Izvajanje storitev 0,1668 

b. Javna infrastruktura 0,0061 

 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna 
storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in 
prikazanih v EUR/ m3:  
 

 Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

Oznaka 

1. 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 

0,8430 cena (bio1a) 
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javna infrastruktura 

2. 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 
izvajanje storitev 

23,0518 cena (bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko 
predpisani davki. 
 
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic), se za 
obračun storitev zbiranje in odvoz odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s  
faktorjem x1,5.  
 
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive 
kuhinjske odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4380 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,9777 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8760 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,9554 EUR 
 
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru 
rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med 
gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na 
število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik. 
 

5. člen 
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v 
skladu z določili Tehničnega pravilnika in v skladu s potrjenimi cenami v tem sklepu. 
 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13, 28/13). 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 1.5.2014 dalje. 
 
 
 
Številka: _____________ 
Bled, dne _____________ 
 
            Janez Fajfar, l. r. 
       Župan Občine Bled 
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Obrazložitev: Elaborat in cene 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: uredba) smo izvajalci javnih služb enkrat letno 
zavezani za pripravo elaborata. Elaborat, ki vsebuje elemente, skladno z zakonodajo,  je 
pripravljen za javno službo:  

- zbiranja in prevoza določenih vrst komunalnih odpadkov, izvajalca Infrastrukture Bled 
d.o.o. in 

- obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o.. 

Infrastruktura Bled d.o.o. je že vseskozi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, Saubermacher Slovenija d.o.o. pa je s podpisom koncesijske pogodbe 
postal izvajalec obeh drugih javnih služb s 1.3.2013. 
V elaboratu so predložene cene obeh izvajalcev javnih služb, na podlagi določil nove uredbe in 
cen po koncesijski pogodbi.  
Gospodinjstva, ki so v največji meri uporabniki storitev javne službe, pa bodo v prihodnje z 
uveljavitvijo spremenjenih cen celo manj obremenjena.  
Izračun za povprečno gospodinjstvo je predstavljen v zaključku obrazložitve. Povprečno 
gospodinjstvo ima 120 l zabojnik za mešane komunalne odpadke in 2 odvoza zabojnika 
mesečno. 
Cenik storitev po obstoječih in novih predlaganih cenah 

CENIK 2013 
   

    Storitev € / kg € / m3 € / m3 z DDV 

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH 
ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1753 23,3149 25,5298 

b. Javna infrastruktura 0,0018 0,2394 0,2621 

        

2. ZBIRANJE IN PREVOZ 
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1953 25,9749 28,4425 

b. Javna infrastruktura 0,0020 0,266 0,2913 

        

3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV 0,0985 9,2220 10,0981 

        

4. ODLAGANJE OSTANKOV ODPADKOV 0,0528 4,9433 5,4129 
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CENIK 2014 
   

    Storitev € / kg € / m3 € / m3 z DDV 

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH 
ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1685 35,7894 39,1894 

b. Javna infrastruktura 0,0062 1,3169 1,4420 

        

2. ZBIRANJE IN PREVOZ 
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1668 23,0518 25,2417 

b. Javna infrastruktura 0,0061 0,8430 0,9230 

        

3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV 0,1107 10,8027 11,8289 

     

4. ODLAGANJE OSTANKOV ODPADKOV 0,0406 3,9579 4,3339 
 
Primerjava mesečnih stroškov ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo 
Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo 
po obstoječem ceniku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo 
(s 120 l posodo, povprečno 2 odvoza mesečno) po novem ceniku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na storitvi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov bo povprečno gospodinjstvo mesečno 
prihranilo 2,84 EUR. Na letnem nivoju to pomeni 34,08 EUR. 
Na storitvah obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
bo povprečno gospodinjstvo prejemalo nekoliko višje mesečne stroške. Storitvi obdelave in 
odlaganja se bosta skupaj povečali za 0,16 EUR mesečno, kar na letnem nivoju pomeni 1,92 EUR. 
Cena iz koncesijske pogodbe se ne spreminja, večji stroški so izračunani kot posledica 
spremembe načrtovanega volumna zbranih odpadkov oz. načrtovane spremembe frekvenc 
odvozov.  

  LETO 2013 mesečni strošek z DDV 

     

1. ZBIRANJE IN PREVOZ     - storitev 13,26 

2.                          - javna infrastruktura 0,13 

3. OBDELAVA   (2 odvoza) 2,42 

4. ODLAGANJE (2 odvoza) 1,30 

  SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l) 17,11 € 

  LETO 2014 mesečni strošek z DDV 

     

1. ZBIRANJE IN PREVOZ     - storitev 10,18 

2.                            - javna infrastruktura 0,37 

3. OBDELAVA   (2 odvoza) 2,84 

4. ODLAGANJE (2 odvoza) 1,04 

  SKUPNI STROŠKI / povprečno gospodinjstvo (120l) 14,43 € 
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Skupni mesečni prihranek gospodinjstva bo v celoti znašal 2,68 EUR oz. 32,16 EUR letno.  
 
 
Uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev posamezne javne službe morata skladno z 
določili Uredbe predlagati izvajalca vseh štirih predpisanih obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ.  
V Elaboratu za leto 2014 so predložene spremenjene cene obeh izvajalcev, glede na 
metodologijo iz Uredbe in podatke o izvedenih in planiranih količinah storitev ter glede na cene 
iz koncesijske pogodbe.  
Potrditev spremenjenih cen je predlagana s priloženim Sklepom o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
 
GOSPODINJSTVA BODO MESEČNO PRIHRANILA V POVPREČJU SLABE TRI EVRE (120L 
ZABOJNIK, DVA ODVOZA), ZA OBČINSKI PRORAČUN PA POTRDITEV SPREMENJENIH CEN NIMA 
VPLIVA.  
 
 
 
Pripravila: 
Infrastruktura Bled d.o.o., Štefan Korošec 
Občina Bled,  mag. Romana Starič 
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10) Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o 
prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo v Bled in Gorje. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme  Sklep o prenehanju veljavnosti 
Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 

 
PREDSTAVNIKA PREDLAGATELJA:   Štefan Korošec in Irena Gogala, Infrastruktura Bled 
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ELABORAT 
 

O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBA S PITNO VODO 

V OBČINAH  
 
 
 
 
 

                                                                      
                                                   BLED                                                GORJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripravil izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 

Infrastruktura Bled d.o.o. 

 
 
 
 

Bled,  marec 2014  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/0/06/Ob%C4%8Dina_Gorje_grb.gif
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1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN,  
ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, OPIS DEJAVNOSTI 

 
1.1. Vsebina elaborata 
 
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na skupnem območju Občine Bled in Občine Gorje, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012). 
 
1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata 
 
Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na 
območju občin Bled in Gorje je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1- UPB6 
(Uradni list RS št. 39/2006,70/08, 108/09, 48/12, 57/12) ter Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS št. 87/2012, 109/2012) - v nadaljevanju Uredba. 
 
1.3. Namen izdelave elaborata  
 
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v 
potrditev pristojnemu občinskemu organu. Sedanje potrjene cene oskrbe z vodo so bile 
oblikovane skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in so v veljavi od 1.11.2009. Po določilih Uredbe so občine dolžne 
sprejeti cene oskrbe s pitno vodo oblikovane skladno z novo predpisano metodologijo. Nova 
metodologija je v ceno oskrbe s pitno vodo, poleg dosedanjih stroškov javne infrastrukture in 
izvajanja storitev, dodatno vključila tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni 
vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja 
oskrbo s pitno vodo. Elaborat je tako pripravljen in predložen z namenom oblikovanja 
predračunske cene oskrbe z vodo za leto 2014 skladno z Uredbo. 
 
Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu 
ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko 
zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javne gospodarske 
službe oskrbe s pitno vodo pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev 
pripravljavcev nove Uredbe. 
 
1.4. Izhodišča za oblikovanje cen 
 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je skladno z Uredbo sestavljena iz: 
- vodarine in 
- omrežnine. 
 
Vodarina po Uredbi vključuje: 
- neposredne stroške materiala in storitev, 
- neposredne stroške dela, 
- druge neposredne stroške, 
- splošne proizvajalne stroške, 
- splošne nabavno-prodajne stroške, 
- splošne upravne stroške, 
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
- neposredne stroške prodaje, 
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube, 
- druge poslovne odhodke in 
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- donos iz 16. točke 2. člena Uredbe. 
 
Omrežnina vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost ali povzročeno škodo, 
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca 
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, 
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, 
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, 
- odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. 
 
Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine, 
vendar samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. 
Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne. 
 
 
1.5. Zavezanec za izdelavo elaborata 
 
Zavezanec za izdelavo elaborata je javno podjetje, ki izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na 
območju Občin Bled in Gorje. Podatki o zavezancu: 
 
Naziv:   Infrastruktura Bled d.o.o. 
Naslov:  Rečiška cesta 2, 4260 Bled 
Matična številka: 1525638 
Davčna številka: 87091712 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče v Kranju 
Vložna številka: 10659800 
 
Zavezanec je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled   (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1, z dne 14.1.2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Gorje (Uradni list RS, št. 32/2012) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in 
ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo. 
 
1.6. Opis dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo 
 
Infrastruktura Bled kot izvajalec javne gospodarske službe s pitno vodo oskrbuje vse uporabnike 
stanovanjskih in poslovnih objektov v občinah Bled in Gorje. Letno na tem območju dobavi 
preko 800.000 m3 pitne vode. 
 
V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja: 
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in 
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in 
izvajanju javne službe, 
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda, 
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij 
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, 
6. vodenje evidenc v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo, 
7. poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo, 
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo, 



  

159 

9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno 
vodo, 
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja s pitno vodo, 
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega 
dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo 
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji in 
vodnega dovoljenja ali koncesije, 
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki 
urejajo vodovarstvena območja, 
13. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
14. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z 
dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in 
16. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 
 
 
2. KALKULACIJA CEN OSKRBE S PITNO VODO 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, 
saj gre za prvi elaborat. 
 
Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) je 824.050 
m3. 
 
2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje niso pripravljeni v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, 
saj gre za prvi elaborat. 
 
Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo 
469.494,00 Eur. 
 
3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu 
z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi 
elaborat.  
Potrjena cena oskrbe z vodo je v veljavi od 1.11.2009. Od takrat dalje pa cen, zaradi Uredbe o 
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ni bilo mogoče usklajevati. 
 
4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne 
službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi 
ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 
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5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne 
službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi 
ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 
 
6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivimi območji 
 
Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene javne 
infrastrukture s primerljivimi območji, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker 
ministrstvo podatkov še ni objavilo. 
 
7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe oskrba s pitno 
vodo 
 
Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja 
 

Kazalnik 
Povprečje panoge   

E 36 
Izvajalec GJS 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,35 1,95 
Gospodarnost poslovanja 1,01 1,01 
Povprečna mesečna plača (v EUR) 1.504 1.560 

 
 
8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska količina prodane pitne vode za leto 2014 znaša 825.000 m3. 
 
9. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunski stroški opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014 so predstavljeni v 
Tabeli 1 in znašajo 635.065,00 Eur. Na povečanje načrtovanih stroškov javne službe za 
prihodnje obdobje vpliva povečan obseg del, ki po novi Uredbi sodijo med storitve javne službe, 
do sedaj pa so predstavljale del tržne dejavnosti: obnovo in vzdrževanje hišnih priključkov na 
javni vodovod, obvezno menjavo vodomerov, vzdrževanje hidrantnega sistema. Predračunski 
stroški teh storitev povečujejo stroške omrežnine. 
 
10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 
 
V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo 
uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 28.991,52 Eur (povprečna sedanja vrednost) 
oziroma 127.040,48 Eur (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V prihodnjem 
obračunskem obdobju (2014) so trenutno načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v 
enakem obsegu kot v letu 2013. V primeru, da bi se v okviru nove dejavnosti javne službe – 
vzdrževanja in obnov hišnih priključkov pokazala potreba po nabavi dodatnih sredstev, bomo le-
ta vključili v poslovni načrt za leto 2015. 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe 
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Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb, na posebne storitve in tržne dejavnosti 
je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na dejavnosti 
oskrbe z vodo je v poslovnem načrtu podjetja dodeljenih 27% splošnih stroškov. 
 
12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo 
ustvarjenih za 49.753,00 Eur prihodkov od posebnih storitev. Predračunska vrednost posebnih 
storitev za prihodnje obdobje 2014 je planirana v enaki višini kot je bila realizirana v preteklem 
obdobju. 
 
 
 
13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe donos na sredstva izvajalca 
ni vračunan. 
 
14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 
V letu 2013 so storitve oskrbe s pitno vodo izvajali 4 zaposleni. V prihodnjem obračunskem 
obdobju bo, zaradi povečanja predpisanega obsega del v okviru javne službe, le- to izvajalo 5 
zaposlenih. 
 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje javne službe je načrtovana v višini 108.249,00 
Eur in se v celoti vračuna v ceno javne infrastrukture ter prenese na uporabnike javne službe. 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe  
 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena 100%. 
 
17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun 
predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 
Predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje, leto 
2014, znaša 0,3890 Eur / m3. 
 
Predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina za prihodnje 
obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 4,4560 Eur / enoto vodomera na mesec. 
 
Predračunske cene omrežnine glede na velikosti vodomerov, vgrajene na območju, ki jih 
oskrbuje Infrastruktura Bled, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z 
Uredbo, so prikazane v Tabeli 2. 
 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
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Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po 
občinah imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta (to so posamezne dejavnosti GJS, 
posamezne tržne dejavnosti, posamezni objekti športno-turistične infrastrukture), znotraj njih 
pa stroškovna mesta in stroškovne nosilce. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in 
evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta in stroškovne nosilce, glede na to kje in zakaj so 
nastali. Na nivoju stroškovnih mest znotraj posamezne dejavnosti so oblikovana stroškovna 
mesta ločeno za vsako od obeh občin v katerih dejavnosti izvajamo. 
 
 
Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014 skladno s 16. členom Uredbe 

    OSKRBA Z VODO 

  Struktura stroškov po Uredbi: REALIZACIJA 2013 PLAN 2014 

1. Cena javne infrastrukture (omrežnina):     

1.a Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture 108.249 108.249 

1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture 3.472 3.472 

1.c Stroški odškodnin,  NUSZ 0 0 

1.d 
Stroški obnove in vzdržev. priključkov na javni 
vodovod 0 195.000 

1.e Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmet. 7.424 7.424 

1.f Plačilo za vodno pravico 0 0 

1.g Odhodki financiranja (obresti idr. ) 0 0 

  SKUPAJ 1.: 119.145 314.145 

2. Cena opravljanja storitev javne službe (vodarina):     

2.a Neposredni stroški materiala in storitev    (od tega: ) 93.091 93.000 

     -  stroški energije 22.331 22.000 

     -  nadzor pitne vode, dezinfekcija zajetij, cevovodov 19.755 17.400 

     -  storitve vzdrževanja objektov in opreme 26.288 30.450 

2.b Neposredni stroški dela 84.817 61.000 

2.c Drugi neposredni stroški       (od tega: ) 8.276 7.900 

      - amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura 8.276 7.900 

2.d Splošni proizvajalni stroški      (od tega: ) 34.320 34.000 

      - stroški dela 21.278 21.080 

2.e Splošni nabavno-prodajni stroški    (od tega: ) 11.310 11.000 

      - stroški dela 9.048 8.800 

2.f Splošni upravni stroški     (od tega: ) 54.270 54.000 

      - stroški storitev 15.738 15.500 

      - stroški dela 33.647 33.000 

2.g Obresti za financiranje izvajanja JS 0 0 

2.h Neposredni stroški prodaje 0 0 

2.i Stroški vodnega povračila 52.585 52.600 

2.j Drugi poslovni odhodki 11.680 7.420 

2.k Donos 0 0 

  SKUPAJ 2.: 350.349 320.920 

  SKUPAJ 1. + 2. 469.494 635.065 
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Tabela 2: Predračunske cene omrežnine glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom 
vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe 

premer 
vodomera DN 

faktor 
omrežnine 

Predračunska 
cena omrežnine  

v Eur/mesec 

15 1 4,4560 

20 1 4,4560 

25 3 13,3680 

32 3 13,3680 

40 10 44,5600 

50 15 66,8400 

100 100 445,6000 

k50/20 15 66,8400 

k80/20 50 222,8000 

k100/20 100 445,6000 
 
Cenik izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo 
Storitev enota Cena v Eur 

   
1. OSKRBA S PITNO VODO   

a. Omrežnina / premer vodomera:   

DN ≤ 20 kom/mes 4,4560 

20 < DN < 40 kom/mes 13,3680 

40 ≤ DN < 50 kom/mes 44,5600 

50 ≤ DN < 65 kom/mes 66,8400 

65 ≤ DN < 80 kom/mes 133,6800 

80 ≤ DN 100 kom/mes 222,8000 

100 ≤ DN < 150 kom/mes 445,6000 

150 ≤ DN kom/mes 891,2000 

   
b. Vodarina m3 0,3890 

 
 
Pripravila:         Direktor 
Irena Gogala, vodja FRS       mag. Janez Resman



  

164 



  

165 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (ZLS-UPB2,Ur.l. RS, št. 94/2007, 67/08, 79/09 
in 51/10) ter  16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni list RS, št. 67/09, 87/12), je  Občinski 
svet Občine Bled na svoji ….. redni seji dne …… sprejel 

 
 
 

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 

  
 

 
1. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v 
Občini Bled (Uradni list RS, št. 111/08) in Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah 
oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 65/02). 

 
2. člen 

 
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 
  
Številka:  __________________ 
Datum:  __________________         
        

 
                                                          Janez Fajfar 

                                                         Župan Občine Bled 
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Obrazložitev: 
V ceno omrežnine je po novi metodologiji dodatno vključeno tudi vzdrževanje hišnih 
vodovodnih priključkov, kar je bila do sedaj posebej plačljiva storitev. 
Ker je po novi uredbi strošek obvezne redne menjave vodomera že vštet v ceno omrežnine, se po 
novi metodologiji postavka 'števnina', ki je bila namenjena redni menjavi vodomernega števca, 
na računu ne obračunava več. 
PRIMERJAVA MESEČNEGA STROŠKA OSKRBE S PITNO VODO ZA POVPREČNEGA UPORABNIKA 
V OBČINAH BLED IN GORJE 
V spodnjih tabelah smo primerjali povprečni mesečni strošek oskrbe s pitno vodo po cenah, ki 
veljajo od 1.11.2009, in povprečni mesečni strošek oskrbe s pitno vodo po predlaganih cenah, 
oblikovanih skladno z novo metodologijo.  

Storitve po ceniku 2013 
   

    storitev m3 cena v Eur znesek v Eur 

vodarina 12 0,3580 4,2960 

omrežnina DN 20   2,5165 2,5165 

števnina vodomer DN 20   1,6318 1,6318 

vodni prispevek 12 0,0638 0,7656 
        

  

Skupaj 9,2099 

DDV 9,5 % 0,8749 

Skupaj z DDV 10,0848 

    Storitve po predlaganem ceniku 2014 
  

    storitev m3 cena v Eur znesek v Eur 

vodarina 12 0,3890 4,6680 

omrežnina DN 20   4,4560 4,4560 

vodni prispevek 12 0,0638 0,7656 
        

  

Skupaj 9,8896 

DDV 9,5 % 0,9395 

Skupaj z DDV 10,8291 
 
Iz primerjave je razvidno, da se za povprečno gospodinjstvo v občini, z vodomernim 
priključkom DN 20 in povprečno mesečno porabo 12 m3 vode, mesečni strošek dobave 
pitne vode po novi metodologiji poveča za 67 centov na mesec, oz. za 0,74 Evra na mesec z 
vključenim DDV. 
Ker se cena skladno z novo metodologijo predlaga in potrjuje s sprejemom Elaborata, je  
predlagan v sprejem tudi sklep o prenehanju veljavnosti obeh še veljavnih Sklepov o tarifni 
postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 

 
Pripravila: 
• Infrastruktura Bled d.o.o., Štefan Korošec, 
• Občina Bled,  mag. Romana Starič 
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11) Sprejem Zaključnega računa Občine Bled  za leto 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:   Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun Občine 

Bled za leto 2013. 
 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:   Nataša Hribar, podsekretarka za javne finance, 

gospodarske in družbene dejavnosti   
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           Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah-UPB4 (Uradni list RS, št. 
11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB1; 
87/12) je občinski svet na  __. redni seji, dne _____________prejel 

 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE BLED ZA LETO 2013 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2013. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del.  
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2013.  
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2013 - splošni del proračuna se objavi v Uradnem 
listu R Slovenije. 
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani občine Bled: 
http://obcina.bled.si 
 
Številka: __________________ 
Datum:  Bled, ______________________ 
 

Janez Fajfar 
Župan Občine Bled 

 
 



  

169 

Celotna vsebina Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 je objavljena in 
spletni strani Občine Bled: http://obcina.bled.si 

 
1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, ki je naslednja: 
 
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
2.1.  I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
2.2. II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 ( 01 ) OBČINSKI SVET  
 ( 02 ) NADZORNI ODBOR   
 ( 03 ) ŽUPAN   
 ( 04 ) OBČINSKA UPRAVA  
 ( 05 ) OŽJI DEL OBČINE  
 ( 06 ) MIR ( Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohin   
 
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
3.4. POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2013 in OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ 

BILANCE STANJA ( proračun Občine Bled ) 
 
3.4.1. Računovodski izkazi za leto 2013 za Proračun Občine Bled 
 
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA ( EZR )  
 
3.5.1. Računovodski izkazi za leto 2013 za EZR 
 
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
3.6.1. Prerazporeditve 2013 v skladu s 4. in 5. členom Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2013. 
 
3.6.2. Ekonomska klasifikacija 
3.6.3.   Programska klasifikacija 
3.6.4.   Povezava med ekonomsko in programsko klasifikacijo 
 
3.6.5. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po 

posameznih vrstah namenskih sredstev 
 
3.6.6. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 

4. PREMOŽENJSKA BILANCA OČINE BLED za leto 2013 - naknadno 
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2.1. I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
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KONTO 
  

OPIS 
Sprejeti proračun 2013                            

[1] 
Veljavni proračun 2013                                           

[2] 
Realizacija                            

1.1.2013 do 31.12.2013 [3] 

Indeks              
3:2                  
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       
  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 11.489.617 11.631.873 10.127.846 87 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.175.153 9.232.131 8.828.978 96 
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.426.114 6.426.114 6.323.437 98 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.331.008 4.331.008 4.331.008 100 
7000   Dohodnina 4.331.008 4.331.008 4.331.008 100 
              
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.375.197 1.375.197 1.266.043 92 
7030   Davki na nepremičnine 1.162.000 1.162.000 1.095.889 94 
7031   Davki na premičnine 2.001 2.001 1.986 99 
7032   Davki na dediščine in darila 61.000 61.000 26.653 44 
7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 150.196 150.196 141.515 94 
              
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 719.909 719.909 726.386 101 
7044   Davki na posebne storitve 6.507 6.507 4.352 67 
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 713.402 713.402 722.034 101 
              
706   DRUGI DAVKI 0 0 0 0 
7060   Drugi davki 0 0 0 0 
              
71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.749.039 2.806.017 2.505.540 89 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  774.973 774.973 699.101 90 

7100   
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

21 21 104 495 

7102   Prihodki od obresti 17.000 17.000 4.134 24 
7103   Prihodki od premoženja 757.952 757.952 694.863 92 
              
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000 5.000 6.724 134 
7111   Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 6.724 134 
              
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  214.660 214.660 246.758 115 
7120   Globe in druge denarne kazni 214.660 214.660 246.758 115 
              
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 346.824 346.824 356.315 103 
7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 346.824 346.824 356.315 103 
              
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.407.582 1.464.560 1.196.642 82 
7141   Drugi nedavčni prihodki 1.407.582 1.464.560 1.196.642 82 
              
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 207.000 218.870 33.486 15 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 157.000 157.000 7.416 5 
7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 157.000 157.000 7.105 5 
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KONTO 
  

OPIS 
Sprejeti proračun 2013                            

[1] 
Veljavni proračun 2013                                           

[2] 
Realizacija                            

1.1.2013 do 31.12.2013 [3] 

Indeks              
3:2                  
[4] 

7202   Prihodki od prodaje opreme 0 0 311 0 
              
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 
              
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 50.000 61.870 26.070 42 
7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 11.870 11.870 100 
7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000 50.000 14.200 28 
              
73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 0 0 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 0 0 0 
              
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0 
              
74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.107.464 2.180.872 1.265.383 58 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.107.464 2.180.872 1.265.383 58 
7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.776.546 1.844.397 986.626 53 
7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 315.918 321.476 269.757 84 
7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij 15.000 15.000 9.000 60 
              

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

0 0 0 0 

              
78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 0 0 0 
786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 
              
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 
              
  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 11.530.738 11.672.994 9.950.285 85 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.986.645 3.990.014 3.789.497 95 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 709.015 704.714 699.489 99 
4000   Plače in dodatki 551.375 566.886 564.574 100 
4001   Regres za letni dopust 13.092 11.731 11.024 94 
4002   Povračila in nadomestila 52.620 51.240 50.002 98 
4003   Sredstva za delovno uspešnost 34.560 31.363 31.338 100 
4004   Sredstva za nadurno delo 24.000 29.292 28.848 98 
4009   Drugi izdatki zaposlenim 33.368 14.202 13.703 96 
              
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 132.870 128.410 123.251 96 
4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.900 56.250 55.872 99 
4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.200 45.660 44.799 98 
4012   Prispevek za zaposlovanje 420 430 401 93 
4013   Prispevek za starševsko varstvo 700 700 619 88 
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OPIS 
Sprejeti proračun 2013                            

[1] 
Veljavni proračun 2013                                           

[2] 
Realizacija                            

1.1.2013 do 31.12.2013 [3] 

Indeks              
3:2                  
[4] 

4015   
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

27.650 25.370 21.559 85 

              
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  3.003.343 3.078.171 2.892.843 94 
4020   Pisarniški in splošni material in storitve 283.210 302.567 255.384 84 
4021   Posebni material in storitve 37.760 39.031 35.552 91 
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 161.051 155.986 139.475 89 
4023   Prevozni stroški in storitve 155.688 154.034 148.183 96 
4024   Izdatki za službena potovanja 8.436 9.821 9.520 97 
4025   Tekoče vzdrževanje 1.878.991 1.943.186 1.874.082 96 
4026   Poslovne najemnine in zakupnine 68.758 70.922 65.854 93 
4027   Kazni in odškodnine 50.000 50.000 50.000 100 
4029   Drugi operativni odhodki 359.449 352.624 314.793 89 
              
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.000 6.000 2.515 42 
4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000 6.000 2.515 42 
              
409   REZERVE 135.416 72.719 71.400 98 
4090   Splošna proračunska rezervacija 64.072 1.318 0 0 
4091   Proračunska rezerva 70.000 70.000 70.000 100 
4093   Sredstva za posebne namene 1.344 1.401 1.400 100 
              
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.777.652 2.747.948 2.660.483 97 
410   SUBVENCIJE 321.994 256.197 214.550 84 
4100   Subvencije javnim podjetjem 301.994 236.199 199.556 84 
4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 19.998 14.994 75 
              
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 218.817 1.132.906 1.132.667 100 
4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.000 46.600 46.600 100 
4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 46.000 36.191 36.153 100 
4119   Drugi transferi posameznikom 136.817 1.050.115 1.049.913 100 
              
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 443.574 431.221 389.573 90 
4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.574 431.221 389.573 90 
              
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.793.267 927.624 923.694 100 
4130   Tekoči transferi občinam 3.806 2.223 1.843 83 
4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000 37.443 37.443 100 
4132   Tekoči transferi v javne sklade 2.265 2.208 700 32 
4133   Tekoči transferi v javne zavode 1.737.696 865.020 863.035 100 

4135   
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki 

14.500 20.730 20.673 100 
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414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 
              
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.623.540 4.791.389 3.365.013 70 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.623.540 4.791.389 3.365.013 70 
4200   Nakup zgradb in prostorov 96.000 91.836 90.241 98 
4201   Nakup prevoznih sredstev 1.740 1.740 1.740 100 
4202   Nakup opreme 26.779 26.127 13.002 50 
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623 63.623 0 0 
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.019.335 1.031.492 824.547 80 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.691.551 2.813.976 1.849.568 66 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 180.000 191.870 172.158 90 
4207   Nakup nematerialnega premoženja 2.400 2.241 0 0 

4208   
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 

542.112 568.485 413.757 73 

              
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 142.901 143.643 135.291 94 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 127.901 128.643 120.291 94 
4310   Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.901 128.643 120.291 94 
              
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 15.000 15.000 15.000 100 
4323   Investicijski transferi javnim zavodom 15.000 15.000 15.000 100 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -41.121 -41.121 177.561 -432 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

5.000 5.000 1.910 38 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  5.000 5.000 1.910 38 
7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000 5.000 1.910 38 
              
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 0 
              
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
              
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 0 0 0 
440   DANA POSOJILA 0 0 0 0 
              
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 0 0 0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - 
V.) 

5.000 5.000 1.910 38 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A         
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 
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55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 140.000 140.000 138.364 99 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  140.000 140.000 138.364 99 
5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 140.000 140.000 138.364 99 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

-176.121 -176.121 41.107 -23 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -140.000 -140.000 -138.364 99 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 41.121 41.121 -177.561 -432 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2013     231.659   
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA         
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PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks 8:7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01       OBČINSKI SVET 52.120,00 52.120,00 43.903,20 84,23 
  01     POLITIČNI SISTEM 52.120,00 52.120,00 43.903,20 84,23 
  0101     Politični sistem 52.120,00 52.120,00 43.903,20 84,23 
  01019001     Dejavnost občinskega sveta 52.120,00 52.120,00 43.903,20 84,23 
    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 48.613,00 48.609,00 40.395,24 83,10 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.713,00 15.709,00 13.583,57 86,47 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.600,00 2.600,00 2.220,00 85,38 
      4029 Drugi operativni odhodki 30.300,00 30.300,00 24.591,67 81,16 
    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,00 3.511,00 3.507,96 99,91 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,00 3.511,00 3.507,96 99,91 
02       NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
  0203     Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 1.877,26 93,86 
03       ŽUPAN 102.793,00 104.793,00 97.978,97 93,50 
  01     POLITIČNI SISTEM 102.793,00 104.793,00 97.978,97 93,50 
  0101     Politični sistem 102.793,00 104.793,00 97.978,97 93,50 
  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 102.793,00 104.793,00 97.978,97 93,50 
    20010101   Sredstva za plačilo župana 52.180,00 52.180,00 49.609,79 95,07 
      4000 Plače in dodatki 40.348,00 40.348,00 39.389,28 97,62 
      4001 Regres za letni dopust 692,00 692,00 0,00 0,00 
      4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 1.020,00 686,17 67,27 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 3.700,00 3.485,97 94,22 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00 2.792,75 93,09 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 23,57 78,57 
      4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 39,32 98,30 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 3.350,00 3.350,00 3.192,73 95,31 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 37.213,00 39.213,00 35.166,28 89,68 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.762,00 26.028,00 22.299,21 85,67 
      4021 Posebni material in storitve 2.700,00 0,00 0,00 0,00 
      4023 Prevozni stroški in storitve 200,00 200,00 64,18 32,09 
      4024 Izdatki za službena potovanja 3.726,00 4.408,00 4.403,94 99,91 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.008,00 578,00 568,26 98,31 
      4119 Drugi transferi posameznikom 817,00 817,00 800,00 97,92 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 7.182,00 7.030,69 97,89 
    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.400,00 13.400,00 13.202,90 98,53 
      4024 Izdatki za službena potovanja 400,00 197,00 0,00 0,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 13.203,00 13.202,90 100,00 
04       OBČINSKA UPRAVA 11.192.464,85 11.327.921,47 9.638.702,69 85,09 
  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27.197,00 29.601,00 26.574,96 89,78 
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  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.707,00 14.773,00 12.706,89 86,01 
  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707,00 14.773,00 12.706,89 86,01 
    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.707,00 14.773,00 12.706,89 86,01 
      4029 Drugi operativni odhodki 12.707,00 14.773,00 12.706,89 86,01 
  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 14.828,00 13.868,07 93,53 
  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 14.828,00 13.868,07 93,53 
    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 14.490,00 14.828,00 13.868,07 93,53 
      4029 Drugi operativni odhodki 14.490,00 14.828,00 13.868,07 93,53 
  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 46.500,00 46.500,00 44.098,85 94,84 
  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 46.500,00 46.500,00 44.098,85 94,84 
  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 46.500,00 46.500,00 44.098,85 94,84 
    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 46.500,00 46.500,00 44.098,85 94,84 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.409,00 1.367,21 97,03 
      4029 Drugi operativni odhodki 45.000,00 45.091,00 42.731,64 94,77 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 355.299,00 357.433,15 308.473,11 86,30 

  0402     Informatizacija uprave 32.397,00 32.238,00 26.793,72 83,11 
  04029001     Informacijska infrastruktura 27.997,00 27.997,00 25.082,80 89,59 
    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 27.997,00 27.997,00 25.082,80 89,59 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.900,00 4.017,00 3.927,56 97,77 
      4025 Tekoče vzdrževanje 15.485,00 16.257,00 13.595,15 83,63 
      4202 Nakup opreme 7.612,00 7.723,00 7.560,09 97,89 
  04029002     Elektronske storitve 4.400,00 4.241,00 1.710,92 40,34 
    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 4.400,00 4.241,00 1.710,92 40,34 
      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 1.710,92 85,55 
      4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 2.241,00 0,00 0,00 
  0403     Druge skupne administrativne službe 322.902,00 325.195,15 281.679,39 86,62 
  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 61.140,00 63.026,00 49.004,17 77,75 
    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 25.922,00 27.852,00 23.914,25 85,86 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.703,00 27.852,00 23.914,25 85,86 
      4021 Posebni material in storitve 219,00 0,00 0,00 0,00 
    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 35.218,00 35.174,00 25.089,92 71,33 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.018,00 29.363,00 21.745,07 74,06 
      4021 Posebni material in storitve 6.200,00 5.811,00 3.344,85 57,56 
  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 54.896,00 56.886,15 54.157,17 95,20 
    20070402   Izvedba občinskih prireditev 29.896,00 31.885,15 30.506,32 95,68 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.296,00 31.220,15 29.882,27 95,71 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.600,00 665,00 624,05 93,84 
    20070404   Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 ) 25.000,00 25.001,00 23.650,85 94,60 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.001,00 23.650,85 94,60 
  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 206.866,00 205.283,00 178.518,05 86,96 
    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806,00 2.223,00 1.842,52 82,88 
      4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 2.223,00 1.842,52 82,88 
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    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000,00 2.000,00 154,04 7,70 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 154,04 7,70 
    20010347   Pravno zastopanje občine 15.000,00 15.598,00 15.511,82 99,45 
      4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.598,00 15.511,82 99,45 
    20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 126.419,00 108.000,00 85,43 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 20.000,00 16.419,00 16.027,00 97,61 
      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 110.000,00 110.000,00 91.973,00 83,61 
    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 47.790,00 49.534,00 43.501,30 87,82 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.700,00 9.215,00 8.863,78 96,19 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.839,00 6.789,00 5.362,17 78,98 
      4025 Tekoče vzdrževanje 23.931,00 23.781,00 21.242,15 89,32 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.320,00 9.749,00 8.033,20 82,40 
    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 9.509,00 9.508,37 99,99 
      4025 Tekoče vzdrževanje 8.270,00 9.509,00 9.508,37 99,99 
  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 732.264,00 735.390,00 704.546,66 95,81 
  0603     Dejavnost občinske uprave 732.264,00 735.390,00 704.546,66 95,81 
  06039001     Administracija občinske uprave 628.063,00 631.283,00 619.244,91 98,09 
    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 581.000,00 580.545,00 574.739,01 99,00 
      4000 Plače in dodatki 366.227,00 386.523,00 386.214,90 99,92 
      4001 Regres za letni dopust 7.000,00 6.660,00 6.659,35 99,99 
      4002 Povračila in nadomestila 36.000,00 36.000,00 35.219,66 97,83 
      4003 Sredstva za delovno uspešnost 30.000,00 25.525,00 25.524,68 100,00 
      4004 Sredstva za nadurno delo 20.000,00 21.800,00 21.356,74 97,97 
      4009 Drugi izdatki zaposlenim 33.323,00 13.437,00 12.985,79 96,64 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.000,00 39.000,00 38.914,15 99,78 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 30.200,00 31.340,00 31.214,29 99,60 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 280,00 290,00 284,33 98,04 
      4013 Prispevek za starševsko varstvo 470,00 470,00 430,42 91,58 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 19.500,00 19.500,00 15.934,70 81,72 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 3.610,00 5.046,00 5.043,90 99,96 
      4024 Izdatki za službena potovanja 3.610,00 5.046,00 5.043,90 99,96 
    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 27.641,00 28.252,00 24.591,10 87,04 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,00 6.516,00 6.516,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 21.141,00 21.736,00 18.075,10 83,16 
    20010326   Drugi operativni odhodki 13.812,00 15.440,00 13.632,86 88,30 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 340,00 0,00 0,00 0,00 
      4021 Posebni material in storitve 150,00 342,00 341,52 99,86 
      4029 Drugi operativni odhodki 13.322,00 15.098,00 13.291,34 88,03 
    20010330   Izobraževanje zaposlenih 2.000,00 2.000,00 1.238,04 61,90 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 1.238,04 61,90 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 104.201,00 104.107,00 85.301,75 81,94 
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    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 25.010,00 24.916,00 16.232,06 65,15 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.010,00 21.916,00 15.146,26 69,11 
      4202 Nakup opreme 3.000,00 3.000,00 1.085,80 36,19 
    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 41.102,84 86,18 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 41.102,84 86,18 
    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 13.679,00 13.679,00 11.072,14 80,94 
      4023 Prevozni stroški in storitve 13.679,00 13.679,00 11.072,14 80,94 
    20010319   Najemnine in zakupnine 16.079,00 16.079,00 15.154,71 94,25 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.079,00 16.079,00 15.154,71 94,25 
    20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 
      4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 
  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 205.951,00 205.951,00 198.913,39 96,58 
  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.951,00 205.951,00 198.913,39 96,58 
  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.000,00 23.000,00 21.415,13 93,11 
    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 23.000,00 23.000,00 21.415,13 93,11 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 7.044,00 5.798,66 82,32 
      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.956,00 15.616,47 97,87 
  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.951,00 182.951,00 177.498,26 97,02 
    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 125.501,00 125.501,00 120.048,26 95,66 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 16.014,00 15.450,14 96,48 
      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109.501,00 109.487,00 104.598,12 95,53 
    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 57.450,00 57.450,00 57.450,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.450,00 57.450,00 57.450,00 100,00 
  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 28.454,00 33.454,00 32.724,00 97,82 
  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 28.454,00 33.454,00 32.724,00 97,82 
  08029001     Prometna varnost 3.454,00 3.454,00 3.264,60 94,52 
    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 3.454,00 3.454,00 3.264,60 94,52 
      4021 Posebni material in storitve 2.000,00 2.699,00 2.511,23 93,04 
      4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 301,00 300,13 99,71 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 454,00 454,00 453,24 99,83 
  08029002     Notranja varnost 25.000,00 30.000,00 29.459,40 98,20 
    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 25.000,00 30.000,00 29.459,40 98,20 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 30.000,00 29.459,40 98,20 
  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.200,00 11.200,00 9.510,35 84,91 
  1003     Aktivna politika zaposlovanja 11.200,00 11.200,00 9.510,35 84,91 
  10039001     Povečanje zaposljivosti 11.200,00 11.200,00 9.510,35 84,91 
    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 11.200,00 11.200,00 9.510,35 84,91 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.200,00 11.200,00 9.510,35 84,91 
  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.695,05 114.312,05 86.753,16 75,89 
  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 51.712,05 57.757,05 46.588,61 80,66 
  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 51.712,05 57.757,05 46.588,61 80,66 
    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 29.535,00 36.478,00 36.291,00 99,49 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,00 9.998,00 9.998,00 100,00 
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      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 10.800,00 17.030,00 17.028,63 99,99 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 8.735,00 9.450,00 9.264,37 98,04 

    20110122   Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000,00 5.000,00 4.996,00 99,92 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 4.996,00 99,92 
    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 12.177,05 1.200,00 9,85 
      4202 Nakup opreme 8.977,07 8.247,07 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 3.199,98 3.929,98 1.200,00 30,53 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 5.000,00 4.102,00 4.101,61 99,99 
      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 4.102,00 4.101,61 99,99 
  1104     Gozdarstvo 56.983,00 56.555,00 40.164,55 71,02 
  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 56.555,00 40.164,55 71,02 
    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 56.555,00 40.164,55 71,02 
      4025 Tekoče vzdrževanje 21.063,00 20.635,00 20.326,81 98,51 
      4029 Drugi operativni odhodki 204,00 204,00 169,35 83,01 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 35.716,00 19.668,39 55,07 
  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.351,00 3.351,00 2.440,00 72,81 
  1206     Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.351,00 3.351,00 2.440,00 72,81 
  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.351,00 3.351,00 2.440,00 72,81 
    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 3.351,00 3.351,00 2.440,00 72,81 
      4029 Drugi operativni odhodki 3.351,00 3.351,00 2.440,00 72,81 
  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.235.953,00 2.260.716,00 1.453.321,05 64,29 
  1302     Cestni promet in infrastruktura 2.233.917,00 2.258.507,00 1.451.223,46 64,26 
  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 380.184,00 380.184,00 370.132,28 97,36 
    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 380.184,00 380.184,00 370.132,28 97,36 
      4025 Tekoče vzdrževanje 380.184,00 380.184,00 370.132,28 97,36 
  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.296.019,00 1.308.739,00 650.181,07 49,68 
    20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.251.019,00 1.263.739,00 612.039,44 48,43 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.619,00 67.619,00 44.444,64 65,73 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.111.203,00 1.111.203,00 505.824,82 45,52 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 72.197,00 84.917,00 61.769,98 72,74 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 45.000,00 45.000,00 38.141,63 84,76 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000,00 11.000,00 10.155,43 92,32 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 34.000,00 34.000,00 27.986,20 82,31 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 84.714,00 84.714,00 50.976,24 60,17 
    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 83.114,00 83.114,00 50.124,24 60,31 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.300,00 8.205,00 7.571,06 92,27 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.314,00 11.269,00 11.009,75 97,70 
      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 7.140,00 7.137,61 99,97 
      4029 Drugi operativni odhodki 11.500,00 7.000,00 6.981,08 99,73 



  

182 

PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks 8:7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      4202 Nakup opreme 500,00 0,00 0,00 0,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.500,00 49.500,00 17.424,74 35,20 
    20160307   Kataster občinskih cest 1.600,00 1.600,00 852,00 53,25 
      4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 1.600,00 852,00 53,25 
  13029004     Cestna razsvetljava 395.000,00 395.000,00 303.598,65 76,86 
    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 115.000,00 115.000,00 102.571,59 89,19 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 76.000,00 63.000,00 57.457,63 91,20 
      4025 Tekoče vzdrževanje 39.000,00 52.000,00 45.113,96 86,76 
    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 280.000,00 280.000,00 201.027,06 71,80 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 277.000,00 277.600,00 198.674,23 71,57 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 3.000,00 2.400,00 2.352,83 98,03 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 78.000,00 89.870,00 76.335,22 84,94 
    20160209   Južna razbremenilna cesta 15.000,00 15.000,00 14.484,22 96,56 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 15.000,00 14.484,22 96,56 
    20160210   Severna razbremenilna cesta 63.000,00 74.870,00 61.851,00 82,61 
      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 43.000,00 54.870,00 54.556,00 99,43 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 7.295,00 36,48 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 2.036,00 2.209,00 2.097,59 94,96 
  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 2.036,00 2.209,00 2.097,59 94,96 
    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 1.536,00 1.536,00 1.425,00 92,77 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 1.536,00 1.536,00 1.425,00 92,77 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 500,00 673,00 672,59 99,94 
      4029 Drugi operativni odhodki 500,00 673,00 672,59 99,94 
  14     GOSPODARSTVO 648.496,20 657.549,82 642.705,55 97,74 
  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.781,00 11.581,00 7.370,35 63,64 
  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.781,00 11.581,00 7.370,35 63,64 
    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 800,00 0,00 0,00 
      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 800,00 0,00 0,00 
    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 10.781,00 10.781,00 7.370,35 68,36 
      4021 Posebni material in storitve 1.553,00 1.553,00 1.553,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 3.700,00 3.700,00 3.644,50 98,50 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 2.128,00 2.128,00 2.096,08 98,50 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 2.400,00 76,77 3,20 
  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 636.715,20 645.968,82 635.335,20 98,35 
  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 636.715,20 645.968,82 635.335,20 98,35 
    20120101   Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 195.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 
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      4133 Tekoči transferi v javne zavode 195.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 
    20120205   Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 
    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 17.275,00 17.275,00 100,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 17.000,00 17.275,00 17.275,00 100,00 

    20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 224.715,20 248.693,82 238.060,20 95,72 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.341,48 7.026,82 3.124,64 44,47 
      4027 Kazni in odškodnine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.635,08 169.577,66 169.577,66 100,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 19.738,64 22.089,34 15.357,90 69,53 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.766.763,65 1.752.444,65 1.582.477,49 90,30 
  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.761.763,65 1.747.444,65 1.577.477,52 90,27 
  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 92.401,00 92.901,00 74.291,33 79,97 
    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 45.000,00 44.199,00 44.037,76 99,64 
      4025 Tekoče vzdrževanje 45.000,00 44.199,00 44.037,76 99,64 
    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 21.301,00 21.300,86 100,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 21.301,00 21.300,86 100,00 
    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 27.401,00 27.401,00 8.952,71 32,67 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.000,00 5.000,00 3.429,19 68,58 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 4.001,00 3.123,52 78,07 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.669.362,65 1.654.543,65 1.503.186,19 90,85 
    20170201   Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.194.362,65 1.169.299,59 1.149.462,21 98,30 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.097,00 4.597,00 3.141,60 68,34 
      4025 Tekoče vzdrževanje 866.491,65 912.408,26 912.408,26 100,00 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.599,00 13.782,00 10.957,61 79,51 
      4029 Drugi operativni odhodki 37.000,00 32.132,83 23.398,31 72,82 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 272.175,00 206.379,50 199.556,43 96,69 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 301.000,00 306.681,00 245.997,62 80,21 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 301.000,00 306.681,00 245.997,62 80,21 
    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 156.000,00 160.563,06 101.594,10 63,27 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 2.060,00 1.815,66 88,14 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 126.000,00 130.503,06 74.105,44 56,78 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 28.000,00 28.000,00 25.673,00 91,69 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 15.000,00 15.000,00 5.652,26 37,68 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 15.000,00 15.000,00 5.652,26 37,68 

    20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 3.000,00 480,00 16,00 



  

184 

PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks 8:7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 3.000,00 3.000,00 480,00 16,00 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.000,00 5.000,00 4.999,97 100,00 
  15059001     Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.000,00 5.000,00 4.999,97 100,00 
    20110125   Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 5.000,00 5.000,00 4.999,97 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 4.999,97 100,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 1.191.930,30 1.197.969,11 837.286,95 69,89 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 137.140,00 137.140,00 98.483,44 71,81 
  16029003     Prostorsko načrtovanje 137.140,00 137.140,00 98.483,44 71,81 
    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 137.140,00 137.140,00 98.483,44 71,81 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 2.400,00 818,34 34,10 
      4021 Posebni material in storitve 21.640,00 21.640,00 21.639,40 100,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 113.100,00 113.100,00 76.025,70 67,22 

  1603     Komunalna dejavnost 852.181,30 858.803,11 548.744,14 63,90 
  16039001     Oskrba z vodo 448.315,30 448.358,30 250.313,95 55,83 
    20170102   Vodotoki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 26.377,08 29.377,08 24.481,38 83,33 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 26.377,08 29.377,08 24.481,38 83,33 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 420.938,22 417.981,22 225.832,57 54,03 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.632,00 7.675,00 7.674,40 99,99 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 13.819,00 13.819,00 0,00 0,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 364.000,00 361.000,00 214.736,10 59,48 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 35.487,22 35.487,22 3.422,07 9,64 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
    20170103   Vzdrževanje pokopališč 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
  16039003     Objekti za rekreacijo 365.000,00 368.667,81 268.238,07 72,76 
    20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 65.000,00 1.376,92 2,12 
      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 63.623,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 1.377,00 1.377,00 1.376,92 99,99 

    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 300.000,00 303.667,81 266.861,15 87,88 
      4025 Tekoče vzdrževanje 300.000,00 303.667,81 266.861,15 87,88 
  16039004     Praznično urejanje naselij 11.000,00 13.911,00 9.178,00 65,98 
    20170406   Praznično urejanje naselij 11.000,00 13.911,00 9.178,00 65,98 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 2.835,00 882,61 31,13 
      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 6.117,00 3.338,40 54,58 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 4.959,00 4.956,99 99,96 
  16039005     Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 26.866,00 20.019,43 74,52 
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    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 26.866,00 26.866,00 20.019,43 74,52 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.339,00 16.339,00 14.045,22 85,96 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.527,00 4.527,00 4.312,32 95,26 
      4025 Tekoče vzdrževanje 3.508,00 3.508,00 461,89 13,17 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.492,00 2.492,00 1.200,00 48,15 
  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 141.609,00 141.026,00 131.426,50 93,19 
  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
    20180401   Nakup stanovanja 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 95.609,00 95.609,00 91.426,50 95,63 
    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 92.000,00 92.000,00 89.326,21 97,09 
      4025 Tekoče vzdrževanje 27.000,00 27.000,00 24.695,35 91,46 
      4029 Drugi operativni odhodki 25.000,00 25.000,00 24.630,87 98,52 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 40.000,00 39.999,99 100,00 
    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609,00 3.609,00 2.100,29 58,20 
      4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.401,00 1.400,40 99,96 
      4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.208,00 699,89 31,70 

  1606     
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 61.000,00 61.000,00 58.632,87 96,12 

  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 34.000,00 34.000,00 33.003,68 97,07 
    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 34.000,00 34.000,00 33.003,68 97,07 
      4029 Drugi operativni odhodki 34.000,00 34.000,00 33.003,68 97,07 
  16069002     Nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 336.855,20 336.855,20 270.666,53 80,35 
  1702     Primarno zdravstvo 293.855,20 291.412,20 225.278,71 77,31 
  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 293.855,20 291.412,20 225.278,71 77,31 
    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 291.412,20 225.278,71 77,31 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.280,00 278.837,00 219.253,97 78,63 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.324,00 1.324,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 11.251,20 11.251,20 6.024,74 53,55 

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 43.000,00 45.443,00 45.387,82 99,88 
  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 37.443,00 37.442,91 100,00 
    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 35.000,00 37.443,00 37.442,91 100,00 
      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 37.443,00 37.442,91 100,00 
  17079002     Mrliško ogledna služba 8.000,00 8.000,00 7.944,91 99,31 
    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 8.000,00 8.000,00 7.944,91 99,31 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000,00 8.000,00 7.944,91 99,31 
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  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 821.400,00 882.878,00 823.504,38 93,27 
  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 8.000,00 8.000,00 7.067,92 88,35 
  18029001     Nepremična kulturna dediščina 8.000,00 8.000,00 7.067,92 88,35 
    20070704   Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000,00 2.000,00 1.998,00 99,90 
      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 1.998,00 99,90 
    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 6.000,00 6.000,00 5.069,92 84,50 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 6.000,00 6.000,00 5.069,92 84,50 

  1803     Programi v kulturi 301.400,00 304.374,00 276.192,01 90,74 
  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 236.400,00 239.374,00 238.588,21 99,67 
    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 236.400,00 239.374,00 238.588,21 99,67 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.000,00 187.974,00 187.973,81 100,00 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 35.000,00 34.214,40 97,76 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
  18039003     Ljubiteljska kultura 55.000,00 55.000,00 27.603,80 50,19 
    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 55.000,00 55.000,00 27.603,80 50,19 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,00 55.000,00 27.603,80 50,19 
  18039005     Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
    20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 512.000,00 570.504,00 540.244,45 94,70 
  18059001     Programi športa 476.800,00 538.278,00 511.328,41 94,99 
    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 187.000,00 187.000,00 181.556,00 97,09 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000,00 8.004,00 7.964,33 99,50 
      4029 Drugi operativni odhodki 8.000,00 11.536,00 11.536,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 170.000,00 167.460,00 162.055,67 96,77 
    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 160.000,00 160.000,00 156.171,23 97,61 
      4025 Tekoče vzdrževanje 125.000,00 125.000,00 124.697,12 99,76 
      4029 Drugi operativni odhodki 35.000,00 35.000,00 31.474,11 89,93 
    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 124.800,00 186.278,00 171.155,55 91,88 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.800,00 24.800,00 24.792,42 99,97 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000,00 161.478,00 146.363,13 90,64 

    20150507   
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi 
stroški 5.000,00 5.000,00 2.445,63 48,91 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 2.445,63 48,91 
  18059002     Programi za mladino 35.200,00 32.226,00 28.916,04 89,73 
    20100101   Sredstva za delo z mladimi 35.200,00 32.226,00 28.916,04 89,73 
      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 7.358,00 7.066,51 96,04 
      4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,00 2.500,00 2.499,91 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.700,00 22.368,00 19.349,62 86,51 
  19     IZOBRAŽEVANJE 1.972.297,00 2.063.971,00 1.983.003,68 96,08 
  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 938.174,00 976.498,00 972.689,50 99,61 
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  19029001     Vrtci 938.174,00 976.498,00 972.689,50 99,61 
    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 793.174,00 816.982,00 816.834,80 99,98 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.174,00 147,00 0,00 0,00 
      4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 809.935,00 809.934,80 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 792.000,00 6.900,00 6.900,00 100,00 
    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 80.000,00 90.197,00 90.196,30 100,00 
      4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 90.197,00 90.196,30 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 80.000,00 0,00 0,00 0,00 
    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 60.000,00 64.319,00 60.658,40 94,31 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 60.000,00 64.319,00 60.658,40 94,31 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 879.127,00 938.171,35 862.831,47 91,97 
  19039001     Osnovno šolstvo 867.127,00 926.171,35 851.069,90 91,89 
    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 99.000,00 108.050,63 108.049,83 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 99.000,00 108.050,63 108.049,83 100,00 
    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 452.203,00 446.532,26 98,75 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 416.176,00 411.603,48 98,90 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 48.458,00 36.027,00 34.928,78 96,95 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 31.643,72 31.637,36 99,98 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 31.643,72 31.637,36 99,98 
    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 333.127,00 334.274,00 264.850,45 79,23 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.000,00 308.853,00 243.308,86 78,78 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 10.127,00 25.421,00 21.541,59 84,74 

  19039002     Glasbeno šolstvo 12.000,00 12.000,00 11.761,57 98,01 
    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 12.000,00 12.000,00 11.761,57 98,01 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.000,00 12.000,00 11.761,57 98,01 
  1906     Pomoči šolajočim 154.996,00 149.301,65 147.482,71 98,78 
  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 154.996,00 149.301,65 147.482,71 98,78 

    20040303   
Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih 
šol 19.996,00 15.079,65 15.059,20 99,86 

      4119 Drugi transferi posameznikom 4.500,00 4.500,00 4.480,33 99,56 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.496,00 10.579,65 10.578,87 99,99 
    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 135.000,00 134.222,00 132.423,51 98,66 
      4023 Prevozni stroški in storitve 125.000,00 123.796,00 121.998,08 98,55 
      4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 10.426,00 10.425,43 99,99 
  20     SOCIALNO VARSTVO 419.786,00 421.027,00 420.823,46 99,95 
  2002     Varstvo otrok in družine 39.600,00 49.909,00 49.909,00 100,00 
  20029001     Drugi programi v pomoč družini 39.600,00 49.909,00 49.909,00 100,00 
    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 3.309,00 3.309,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 3.309,00 3.309,00 100,00 
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    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 36.000,00 46.600,00 46.600,00 100,00 
      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.000,00 46.600,00 46.600,00 100,00 
  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 380.186,00 371.118,00 370.914,46 99,95 
  20049002     Socialno varstvo invalidov 34.000,00 39.663,00 39.662,01 100,00 
    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000,00 39.663,00 39.662,01 100,00 
      4119 Drugi transferi posameznikom 34.000,00 39.663,00 39.662,01 100,00 
  20049003     Socialno varstvo starih 246.786,00 251.096,00 251.093,46 100,00 
    20050203   Sofinanciranje nege na domu 60.000,00 70.300,00 70.299,14 100,00 
      4119 Drugi transferi posameznikom 60.000,00 70.300,00 70.299,14 100,00 

    20050402   
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih 
zavodih 160.000,00 160.316,00 160.315,85 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 160.000,00 160.316,00 160.315,85 100,00 
    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 26.786,00 20.480,00 20.478,47 99,99 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.286,00 17.980,00 17.978,47 99,99 
  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 47.000,00 36.191,00 36.153,42 99,90 
    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 10.000,00 9.135,00 9.103,86 99,66 
      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000,00 9.135,00 9.103,86 99,66 
    20180303   Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 37.000,00 27.056,00 27.049,56 99,98 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 36.000,00 27.056,00 27.049,56 99,98 
  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.391,00 7.390,33 99,99 
    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.391,00 7.390,33 99,99 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 7.391,00 7.390,33 99,99 
  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.000,00 36.777,00 36.615,24 99,56 
    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 25.000,00 21.777,00 21.615,24 99,26 
      4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 21.777,00 21.615,24 99,26 
    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 
  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 146.000,00 140.879,12 96,49 
  2201     Servisiranje javnega dolga 146.000,00 146.000,00 140.879,12 96,49 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 146.000,00 146.000,00 140.879,12 96,49 

    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 2.514,86 41,91 
      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 2.514,86 41,91 
    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 65.000,00 63.982,01 98,43 
      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 65.000,00 63.982,01 98,43 
    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 75.000,00 74.382,25 99,18 
      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 75.000,00 74.382,25 99,18 
  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 134.072,45 71.318,49 70.000,00 98,15 

  2302     
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  23029001     Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 



  

189 

PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks 8:7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 
      4091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 
  2303     Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 1.318,49 0,00 0,00 
  23039001     Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 1.318,49 0,00 0,00 
    20010501   Tekoča proračunska rezerva 64.072,45 1.318,49 0,00 0,00 
      4090 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 1.318,49 0,00 0,00 
05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 30.841,00 30.841,00 21.999,33 71,33 
  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 30.841,00 30.841,00 21.999,33 71,33 
  0602     Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.841,00 30.841,00 21.999,33 71,33 
  06029001     Delovanje ožjih delov občin 30.841,00 30.841,00 21.999,33 71,33 
    20010701   KS Bled 7.175,00 7.175,00 4.335,29 60,42 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.762,00 5.762,00 4.335,29 75,24 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.413,00 1.413,00 0,00 0,00 
    20010703   KS Ribno 6.089,00 6.089,00 4.751,21 78,03 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.094,00 3.294,00 2.018,09 61,27 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 495,00 495,00 433,12 87,50 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 2.300,00 2.300,00 100,00 
    20010704   KS Zasip 5.091,00 5.091,00 4.616,85 90,69 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.773,00 3.393,00 2.919,52 86,05 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.318,00 1.698,00 1.697,33 99,96 
    20010705   KS Bohinjska Bela 6.598,00 6.598,00 5.483,20 83,10 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.998,00 6.298,00 5.483,20 87,06 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 0,00 0,00 
      4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 100,00 0,00 0,00 
    20010706   KS Rečica 5.888,00 5.888,00 2.812,78 47,77 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.808,00 5.808,00 2.739,04 47,16 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80,00 80,00 73,74 92,18 

06       
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN 
BOHINJ 290.519,00 295.319,00 284.187,94 96,23 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 290.519,00 295.319,00 284.187,94 96,23 
  0603     Dejavnost občinske uprave 290.519,00 295.319,00 284.187,94 96,23 
  06039001     Administracija občinske uprave 290.519,00 295.319,00 284.187,94 96,23 
    20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 290.519,00 295.319,00 284.187,94 96,23 
      4000 Plače in dodatki 144.800,00 140.015,00 138.969,59 99,25 
      4001 Regres za letni dopust 5.400,00 4.379,00 4.364,21 99,66 
      4002 Povračila in nadomestila 15.600,00 14.220,00 14.096,08 99,13 
      4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.560,00 5.838,00 5.813,44 99,58 
      4004 Sredstva za nadurno delo 4.000,00 7.492,00 7.491,39 99,99 
      4009 Drugi izdatki zaposlenim 45,00 765,00 717,43 93,78 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.200,00 13.550,00 13.472,27 99,43 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.000,00 11.320,00 10.791,92 95,33 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 110,00 110,00 93,34 84,85 
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      4013 Prispevek za starševsko varstvo 190,00 190,00 149,52 78,69 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 4.800,00 2.520,00 2.431,55 96,49 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.724,00 13.125,00 11.646,50 88,74 
      4021 Posebni material in storitve 3.298,00 6.986,00 6.161,51 88,20 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.498,00 17.528,00 16.727,34 95,43 
      4023 Prevozni stroški in storitve 16.809,00 16.359,00 15.048,56 91,99 
      4024 Izdatki za službena potovanja 700,00 170,00 72,24 42,49 
      4025 Tekoče vzdrževanje 7.358,00 5.779,00 5.664,45 98,02 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.585,00 23.566,00 22.688,32 96,28 
      4029 Drugi operativni odhodki 4.152,00 4.250,00 3.432,63 80,77 
      4202 Nakup opreme 6.690,00 7.157,00 4.355,65 60,86 
          11.670.737,85 11.812.994,47 10.088.649,39 85,40 
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07-20010801-1     Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled 35.000,00 35.000,00 34.214,40 97,76 
  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 35.000,00 35.000,00 34.214,40 97,76 
    4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 35.000,00 34.214,40 97,76 
07-20070701-1     Investicijsko vzdrževanje knjižnic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
07-20130301-1     Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.128,00 2.128,00 2.096,08 98,50 
  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.128,00 2.128,00 2.096,08 98,50 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.128,00 2.128,00 2.096,08 98,50 

07-20140101-7     Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 8.115,00 8.830,00 8.829,37 99,99 
  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 8.115,00 8.830,00 8.829,37 99,99 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 8.115,00 8.830,00 8.829,37 99,99 

07-20160209-1     Južna razbremenilna cesta ( JRC ) 15.000,00 15.000,00 14.484,22 96,56 
  20160209   Južna razbremenilna cesta 15.000,00 15.000,00 14.484,22 96,56 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 15.000,00 14.484,22 96,56 
07-20160209-3     Severna razbremenilna cesta 63.000,00 74.870,00 61.851,00 82,61 
  20160210   Severna razbremenilna cesta 63.000,00 74.870,00 61.851,00 82,61 
    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 43.000,00 54.870,00 54.556,00 99,43 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 7.295,00 36,48 

07-20170102-2     Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
  20170102   Vodotoki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
07-20170104-117a     Ureditev katastra komunalnih vodov 15.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 
  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 15.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 15.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 

07-20170201-112a     Obnova meteorne kanalizacije v občini 240.788,90 246.469,90 240.997,62 97,78 
  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 240.788,90 246.469,90 240.997,62 97,78 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 240.788,90 246.469,90 240.997,62 97,78 
07-20170202-114     Obnova magistralnih vodovodov 150.000,00 150.000,00 87.777,37 58,52 
  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 150.000,00 150.000,00 87.777,37 58,52 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 150.000,00 87.777,37 58,52 
07-20170205-88     Center za ravnanje z odpadki Gorenjske 6.401,00 6.401,00 5.523,52 86,29 
  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 6.401,00 6.401,00 5.523,52 86,29 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 4.001,00 3.123,52 78,07 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

07-20170209-116a     Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja 20.000,00 21.301,00 21.300,86 100,00 
  20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 21.301,00 21.300,86 100,00 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 21.301,00 21.300,86 100,00 
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07-20170303-113a     Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE ) 69.602,38 74.105,44 74.105,44 100,00 
  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 69.602,38 74.105,44 74.105,44 100,00 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 69.602,38 74.105,44 74.105,44 100,00 
07-20170404-82     JR - projekti in obratovalni monitoring 3.000,00 2.400,00 2.352,83 98,03 
  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 3.000,00 2.400,00 2.352,83 98,03 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.000,00 2.400,00 2.352,83 98,03 

07-20200301-1     Nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
  20200301   Sredstva za nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 27.000,00 27.000,00 25.629,19 94,92 
20010301-0     Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 3.000,00 3.000,00 1.085,80 36,19 
  20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 3.000,00 3.000,00 1.085,80 36,19 
    4202 Nakup opreme 3.000,00 3.000,00 1.085,80 36,19 
20010311-1     Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 3.000,00 2.500,00 1.903,80 76,15 
  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 3.000,00 2.500,00 1.903,80 76,15 
    4202 Nakup opreme 500,00 0,00 0,00 0,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500,00 2.500,00 1.903,80 76,15 
20010314-2     Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 454,00 454,00 453,24 99,83 
  20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 454,00 454,00 453,24 99,83 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 454,00 454,00 453,24 99,83 
20010344-2     Investicijsko vzdrževanje parkirišč 50.000,00 47.000,00 15.520,94 33,02 
  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 50.000,00 47.000,00 15.520,94 33,02 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.000,00 47.000,00 15.520,94 33,02 
20010801-0     Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 126.419,00 108.000,00 85,43 
  20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 126.419,00 108.000,00 85,43 
    4200 Nakup zgradb in prostorov 20.000,00 16.419,00 16.027,00 97,61 
    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 110.000,00 110.000,00 91.973,00 83,61 
20010802-1     Nakup avtomobilov 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 
  20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 
    4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 
20010803-3     Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 7.612,00 7.723,00 7.560,09 97,89 
  20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 7.612,00 7.723,00 7.560,09 97,89 
    4202 Nakup opreme 7.612,00 7.723,00 7.560,09 97,89 
20010805-0     Nakup programske opreme ( 2012 ) 2.400,00 2.241,00 0,00 0,00 
  20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 2.400,00 2.241,00 0,00 0,00 
    4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 2.241,00 0,00 0,00 
20010901-0     Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme 4.450,00 4.917,00 3.009,02 61,20 
  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 4.450,00 4.917,00 3.009,02 61,20 
    4202 Nakup opreme 4.450,00 4.917,00 3.009,02 61,20 
20010901-1     Nakup pisarniškega pohištva - MIR 1.100,00 960,00 361,81 37,69 
  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.100,00 960,00 361,81 37,69 
    4202 Nakup opreme 1.100,00 960,00 361,81 37,69 
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20010901-5     MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 1.140,00 1.280,00 984,82 76,94 
  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.140,00 1.280,00 984,82 76,94 
    4202 Nakup opreme 1.140,00 1.280,00 984,82 76,94 
20020401-8     "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.320,00 7.320,00 6.716,00 91,75 
  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.320,00 7.320,00 6.716,00 91,75 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.320,00 7.320,00 6.716,00 91,75 
20020402-0     Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 ) 3.000,00 2.429,00 1.317,20 54,23 
  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 3.000,00 2.429,00 1.317,20 54,23 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 2.429,00 1.317,20 54,23 
20020404-0     Investicijska vlaganja v javna stranišča 2.492,00 2.492,00 1.200,00 48,15 
  20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 2.492,00 2.492,00 1.200,00 48,15 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.492,00 2.492,00 1.200,00 48,15 
20030101-0     Nakup opreme za CZ 15.000,00 15.956,00 15.616,47 97,87 
  20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.000,00 15.956,00 15.616,47 97,87 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.956,00 15.616,47 97,87 
20030123-7     PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ) 13.501,00 13.484,00 13.034,28 96,66 
  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 13.501,00 13.484,00 13.034,28 96,66 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.501,00 13.484,00 13.034,28 96,66 
20030201-1     Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 72.000,00 72.003,00 68.865,84 95,64 
  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 72.000,00 72.003,00 68.865,84 95,64 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000,00 72.003,00 68.865,84 95,64 
20030201-2     Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 
  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 
20030201-3     Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 ) 10.000,00 10.000,00 8.698,00 86,98 
  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 10.000,00 10.000,00 8.698,00 86,98 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 10.000,00 8.698,00 86,98 
20040501-1     Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 35.000,00 31.643,72 31.637,36 99,98 
  20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 31.643,72 31.637,36 99,98 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 31.643,72 31.637,36 99,98 
20040601-1     Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled 5.051,00 6.198,00 6.196,71 99,98 
  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 5.051,00 6.198,00 6.196,71 99,98 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 1.147,00 1.146,43 99,95 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 5.051,00 5.051,00 5.050,28 99,99 

20040603-1     Energetska sanacija - OŠ Bled 400.000,00 452.203,00 446.532,26 98,75 
  20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 452.203,00 446.532,26 98,75 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 416.176,00 411.603,48 98,90 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 48.458,00 36.027,00 34.928,78 96,95 

20040701-1     Športni park OŠ Bled 328.076,00 328.076,00 258.653,74 78,84 
  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 328.076,00 328.076,00 258.653,74 78,84 
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    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.000,00 307.706,00 242.162,43 78,70 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 5.076,00 20.370,00 16.491,31 80,96 

20060401-1     Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
  20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
    4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
20060404-1     Energetska sanacija Vrtca Bled 60.000,00 64.319,00 60.658,40 94,31 
  20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 60.000,00 64.319,00 60.658,40 94,31 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 60.000,00 64.319,00 60.658,40 94,31 

20070706-1     " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 6.000,00 6.000,00 5.069,92 84,50 
  20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 6.000,00 6.000,00 5.069,92 84,50 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 6.000,00 6.000,00 5.069,92 84,50 

20080108-1     Spoznavajmo svet igral 65.000,00 65.000,00 1.376,92 2,12 
  20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 65.000,00 1.376,92 2,12 
    4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 63.623,00 0,00 0,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.377,00 1.377,00 1.376,92 99,99 

20090301-0     Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe 293.855,20 291.412,20 225.278,71 77,31 
  20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 291.412,20 225.278,71 77,31 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.280,00 278.837,00 219.253,97 78,63 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.324,00 1.324,00 0,00 0,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 11.251,20 11.251,20 6.024,74 53,55 

20120306-1     Sofinanciranje RDO Gorenjske 17.000,00 17.275,00 17.275,00 100,00 
  20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 17.275,00 17.275,00 100,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 17.000,00 17.275,00 17.275,00 100,00 

20120307-1     Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 198.693,82 188.060,20 94,65 
  20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 198.693,82 188.060,20 94,65 
    4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.341,48 7.026,82 3.124,64 44,47 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.635,08 169.577,66 169.577,66 100,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 19.738,64 22.089,34 15.357,90 69,53 

20130101-1     Subvencioniranje obr.mere za naložbe v podjetništvo 3.400,00 3.200,00 76,77 2,40 
  20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 800,00 0,00 0,00 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 800,00 0,00 0,00 
  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.400,00 2.400,00 76,77 3,20 
    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 2.400,00 76,77 3,20 
20140101-10     Celostni razvoj čebelarskega središča 620,00 620,00 435,00 70,16 
  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 620,00 620,00 435,00 70,16 
    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 620,00 620,00 435,00 70,16 
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investicijski inženiring 
20140101-12     SLOW Tourism ( čolnarna ) 1.536,00 1.536,00 1.425,00 92,77 
  20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 1.536,00 1.536,00 1.425,00 92,77 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.536,00 1.536,00 1.425,00 92,77 

20150103-1     Vzdrževanje in obnova športnih objektov 100.000,00 161.478,00 146.363,13 90,64 
  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 100.000,00 161.478,00 146.363,13 90,64 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000,00 161.478,00 146.363,13 90,64 
20150103-2     Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 24.800,00 24.800,00 24.792,42 99,97 
  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 24.800,00 24.800,00 24.792,42 99,97 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.800,00 24.800,00 24.792,42 99,97 
20150503-1     Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
  20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
    4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
20160104-1     Gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.716,00 19.668,39 55,07 
  20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.716,00 19.668,39 55,07 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 35.716,00 19.668,39 55,07 
20160201-4     Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 607.347,41 638.271,41 427.491,45 66,98 
  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 607.347,41 638.271,41 427.491,45 66,98 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.619,00 67.619,00 44.444,64 65,73 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 467.531,41 485.735,41 321.276,83 66,14 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 72.197,00 84.917,00 61.769,98 72,74 

20170103-1     Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
  20170103   Vzdrževanje pokopališč 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 994,69 99,47 
20170104-1     Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza 11.377,08 11.377,08 6.481,38 56,97 
  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 11.377,08 11.377,08 6.481,38 56,97 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 11.377,08 11.377,08 6.481,38 56,97 

20170202-1     Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 24.000,00 24.000,00 5.868,61 24,45 
  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 24.000,00 24.000,00 5.868,61 24,45 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.000,00 24.000,00 5.868,61 24,45 
20170202-14     Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 180.000,00 177.000,00 111.090,12 62,76 
  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 180.000,00 177.000,00 111.090,12 62,76 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000,00 177.000,00 111.090,12 62,76 
20170202-16     Staro jedro Mlino 619.606,89 619.606,89 37.955,56 6,13 
  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 402.649,71 402.649,71 34.533,49 8,58 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 402.649,71 402.649,71 34.533,49 8,58 
  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 35.487,22 35.487,22 3.422,07 9,64 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 35.487,22 35.487,22 3.422,07 9,64 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 69.861,24 69.861,24 0,00 0,00 
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    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 69.861,24 69.861,24 0,00 0,00 
  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 55.211,10 55.211,10 0,00 0,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.211,10 55.211,10 0,00 0,00 
  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 56.397,62 56.397,62 0,00 0,00 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 56.397,62 56.397,62 0,00 0,00 
20170204-2     KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 5.000,00 4.959,00 4.956,99 99,96 
  20170406   Praznično urejanje naselij 5.000,00 4.959,00 4.956,99 99,96 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 4.959,00 4.956,99 99,96 
20170204-9     Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 172.138,76 172.738,76 163.674,23 94,75 
  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 172.138,76 172.738,76 163.674,23 94,75 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 172.138,76 172.738,76 163.674,23 94,75 
20170206-5     "Vaško jedro Rebr " 200.000,00 200.000,00 199.999,86 100,00 
  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 150.000,00 150.000,00 149.999,86 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 150.000,00 149.999,86 100,00 
  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 
  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
20170303-0     Plačilo drugih storitev in dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega sistema 28.000,00 28.000,00 25.673,00 91,69 
  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 28.000,00 28.000,00 25.673,00 91,69 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 28.000,00 28.000,00 25.673,00 91,69 

20170500-1     Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA" 15.000,00 15.000,00 5.652,26 37,68 
  20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 15.000,00 15.000,00 5.652,26 37,68 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 15.000,00 15.000,00 5.652,26 37,68 

20170502-1     Staro jedro Grad 3.000,00 3.000,00 480,00 16,00 
  20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 3.000,00 480,00 16,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.000,00 3.000,00 480,00 16,00 

20170503-1     Blejska promenada 45.000,00 45.000,00 38.141,63 84,76 
  20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 45.000,00 45.000,00 38.141,63 84,76 
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000,00 11.000,00 10.155,43 92,32 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 34.000,00 34.000,00 27.986,20 82,31 

20180401-0     Nakup stanovanj 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
  20180401   Nakup stanovanja 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
    4200 Nakup zgradb in prostorov 41.000,00 40.417,00 40.000,00 98,97 
20180502-1     Zagotavljnje socilanih stanovanj 40.000,00 40.000,00 39.999,99 100,00 
  20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 40.000,00 40.000,00 39.999,99 100,00 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 40.000,00 39.999,99 100,00 
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20190101-1     Prostorsko načrtovanje - drugo 25.000,00 25.000,00 17.024,10 68,10 
  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 25.000,00 25.000,00 17.024,10 68,10 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 25.000,00 25.000,00 17.024,10 68,10 

20190101-14     Komasacija ZN Koritno 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00 
  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00 

20190101-2     OPN Občine Bled 72.000,00 72.000,00 59.001,60 81,95 
  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 72.000,00 72.000,00 59.001,60 81,95 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 72.000,00 72.000,00 59.001,60 81,95 

20190101-9     Vaško jedro Bohinjska Bela 103.198,93 84.994,93 1.214,64 1,43 
  20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 12.177,05 1.200,00 9,85 
    4202 Nakup opreme 8.977,07 8.247,07 0,00 0,00 

    4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.199,98 3.929,98 1.200,00 30,53 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 91.021,88 72.817,88 14,64 0,02 
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.021,88 72.817,88 14,64 0,02 
20260104-1     Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje ) 65.000,00 65.000,00 63.982,01 98,43 
  20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 65.000,00 63.982,01 98,43 
    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 65.000,00 63.982,01 98,43 
20260105-1     Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in kanalizacija ) 75.000,00 75.000,00 74.382,25 99,18 
  20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 75.000,00 74.382,25 99,18 
    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 75.000,00 74.382,25 99,18 
        4.914.782,75 5.082.059,15 3.641.793,51 71,66 
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3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
Zaključni račun za leto 2013 ( v nadaljevanju ZR )  predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, 
za katerega je bil sprejet proračun. 
V ZR občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, 
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih 
financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. 
Po navodilu Ministrstva za finance se v ZR proračuna izkazujejo prihodki, ki so do 31. decembra 
2013 vplačani na podračun proračuna, ter odhodki, ki so do 31. decembra 2013 izplačani iz 
podračuna proračuna. 
 
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in 
spremembe makroekonomskih gibanj med letom 
Pri pripravi ZR občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 

– ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),  
 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo),  
 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),  
 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),  
 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v 
nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),  
 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),  
 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),  
 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),  
 
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa 
(Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in  
 
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).  
 
Poleg finančnih predpisov in navodil, smo pri izvajanju proračuna občine za leto 2013 upoštevali 
naslednje občinske predpise, ki urejajo porabo proračunskih sredstev: 
 

- Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 (Ur. list RS št. 101/2012, z dne 21.12.2012) 
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- Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans 1 (Ur. list RS, št. 16/2013, z dne 
22.2.2013); 

- Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans 2 (Ur. list RS, št. 60/2013, z dne 
19.7.2013); 

 
V prikazu II. POSEBNI  DEL PRORAČUNA so v posameznih stolpcih prikazani: 
1.        Proračunski uporabnik (PU) 
2.        Programska klasifikacija (PK) 
3. Proračunska postavka (PP) 
4. Konto 4-mestni po Enotnem kontnem načrtu 
5. Opis 
6. Sprejeti proračun 2013 ( = Rebalans 2 proračuna 2013 ) 
7. Veljavni proračun 2013 ( = rebalans 2_2013 + prerazporeditve 2013) 
8. Realizacija 2013 na dan 31.12.2013  
9. Primerjava med realizacijo 2013 in veljavnim planom 2013; 
 
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,  proračunskem 
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših 
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma 
primanjkljajem in zadolževanjem 
 
Sledi v nadaljevanju pod » Obrazložitev splošnega dela proračuna« 
 
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 
skladu z 41. členom ZJF 
 
V letu 2013 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun, kar bi bilo možno po 41. členu 
ZJF.  
 
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete 
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb 
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 
 
V letu 2013 ni prišlo do sprememb med letom 2013, kot določa 47. člen ZJF ( ukinitev, sprememba 
delovnega področja oz. sprememba pristojnosti ). 

 
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
V letu 2013 je bila proračunska rezerva, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč in ne 
sme  presegati 1,5%  ( 49. člen ZJF) prejemkov proračuna oblikovana v višini 70.000,00 €. 
Skupaj s prenesenimi sredstvi iz prejšnjih let (3.488,07 €) je znašala 73.488,07 €. Porabljena 
sredstva za namen odprave posledic naravnih nesreč pa so bila v letu 2013 v višini 38.209,36 € 
in sicer : 
sanacija vozišč po neurjih 22.041,06   
sanacija plazu v Veliki Zaki  7.166,43   
intervencijska odstranitev podrtega hrasta na Mini golfu  1.489,02   
čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov-sanacija po 530,16   
obrezovanje in odstranjevanje polomljenih vej in drevja 106,73   
odprava posledic neurja Kajuhova c. Plačilo: 153/002255-M 5.104,52  
sanacija krajevnih cest po neurju –c. na Ledine in Slamnike  1.771,44  

   
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
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proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obseg, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati in ne 
sme presegati 2% prihodkov ( 42. člen ZJF) iz bilance prihodkov in odhodkov,  je bila v 2013 
oblikovana v višini 64.072,45 €. Sredstva so bila razporejena na podlagi 5. člena odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2013 v višini 62.753,96 €, na sledeče proračunske postavke:  
prerazp. na PP 20040701, k 42080431- dovozna pot in zun.ur.OŠ Bled - proj. 1.147,00  
prerezp. na PP 20010304, k 40200607-poslovni imenik 180,00  
prerazp. na PP 20010309, k 41200001-Sofina.skulpture ob 60.letnici Avse 2.000,00  
prerazp. na PP 20120306, k 42089924 - sof.RDO Gorenjska 75,00  
prerazp. na PP 20170206, k 42050104 - obnova meteorne kanalizacije 5.681,00  
prerazp. na PP 20010317, k 402403-dnevnice v tujini 327,00  
prerazp. na PP 20010317, k 402404 - hotelske storitve v tujini 478,00  
prerazp. na PP 20040404, k 42050105-Ener.sanacija OŠ Bled 7.831,00  
prerazp. na PP 20160201, k 420804 - načrti in druga proj. dok, 12.720,00  
prerazp. na PP 20160401, k 40299987-vodna povračila 173,00  
prerazp. na PP 20010317, k 402405-str.prevoza v tujini 176,00  
prerazp. na PP 20170101, k 40250325-vzdr.javnih površin 4.043,81  
prerazp. na PP 20060404, k 42080452-energ.san.Vrtca Bled 3.324,00  
prerazp. na PP 20010304, k 40200402-strokovna literatura 278,00 
prerazp. na PP 20010304, k 40200607-objava v poslovnem telef. imeniku 36,00  
prerazp. na PP 20070402, k 40209908-obč.prireditve 1.445,68  
prerazp. na PP 20070402, k 40200601-obč.prireditve 194,47  
prerazp. na PP 20010325, k 40293101-obresti likvidnostni kredit 2.404,00  
prerazp. na PP 20010318, k 40200210 - fizično varovanje 5.000,00  
prerazp. na PP 20120307, k 42040241- inf.središče TRB 5.000,00  
prerazp. na PP 20060201, k 41110301 -pomoč ob roj.otroka 1.000,00  
prerazp. na PP 20110102, k 41350002-Uživajmo lokalno 206,00  
prerazp. na PP 20010326, k 40299924.pl. 2% dpn ZC-delež Občina Gorje 1.387,00  
prerazp. na PP 20170202, k 40200805 - zaradi sprem.stopnje DDV 43,00 
prerazp. na PP 20110102, k 41350007-stara hišna imena 4.239,00 
prerazp. na PP 20110102, k 42080410 - sof.projek. Leader 1.172,00  
prerazp. na PP 20060201, k 41110301 -pomoč ob roj.otroka 80,00  
prerazp. na PP 20050204, k 41199901 -CUDV prevoz 161,00  
prerazp. na PP 20170406, k 40209908- novoletni portal Bled 1.952,00  

 
Sestavni deli letnega poročila: 
a) računovodsko poročilo: 
  - računovodski izkazi:  - bilanca stanja 
                                              - izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 
b) pojasnila k izkazom : 
 -  stanje in gibanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (  
       obvezna priloga k bilanci stanja ) 
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in pojasnil ( obvezna priloga k bilanci stanja ) 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložbe ( sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov ) 
- Izkaz računa financiranja ( sestavni del izkaza prihodkov in odhod 
 
 
3.6.5. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
Stanje sredstev na računu Občine Bled na dan 31.12.2013 ( konto 11 ) je znašalo 294.448,14 €.    
      
V proračun leta 2014 se z Zaključnim računom 2013 prenesejo sredstva na posebnih računih 
(konto 114 ) v skupni višini 62.789,06 € :    
a) proračunska rezerva - za odpravo posledic naravnih nesreč           35.278,71 €    
b) rezervni sklad -  Oblikovan po Stanovanjskem zakonu        27.064,13 €  
c) sredstva rezervirana po sklepu sodišča 446,22 €   
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d) prenos neporabljenih sredstev v letu 2013 v višini 85.923,00 €, ki se namensko prenesejo v 
proračun leta 2014 z zaključnim računom in se namensko upoštevajo pri sprejemanju Rebalansa 
1 za leto 2014, ki bo predvidoma v mesecu marcu 2014:     
    
PP 20040701, k 42040179, NRP 20040701-1, (Kovinar Gradnje)      58.184,00 
PP20190101, k 420804, NRP 20190101-1      4.320,00 
PP 20060404, k 42080452, NRP 20060404-1      3.660,00 
PP 20040701, k 42080175, NRP 20040701-1 ( Atelje prizma)     1.193,00 
PP 20160201, k 42050093, NRP 20160201-4 (S Gradnje)    2.441,00 
PP20010344, k 42050034, NRP 200103044-2      1.182,00 
PP20020404, k 40200105 ( Jožef  Perger )      2.294,00 
PP 20170101, k 40250323 ( TISA)       1.190,00 
PP 20150103, k 442050080, NRP 20150103-1, (Andrej Zor    1.276,00 
PP 20010701, k 40209908 ( KS Bled)       1.042,00 
PP 20030201, k  43100034, NRP 20030201- ( PGD Ribno-o    3.134,00 
PP 20150102, k 40299989 (Vesl. center )       2.608,00 
PP 20010703, k 40209908 ( KS Ribno)       759,00 
PP 20010704, k 40209908 ( KS Zasip)       453,00 
PP 20010705, k 40209908 ( KS Boh.Bela)       581,00 
PP 20010706, k 40209908 ( KS Rečica)       1.606,00 
 
e) prenos sredstev, ki zapadejo v proračun 2014 kot celota znašajo 145.736,08 €: 
   =  konto 11 ( 294.448,14 € ) minus konto 114 (62.789,06 € )= 231.659,08 €  minus namenska 
neporabljena sredstva v 2013 ( 85.923,00 € ) = 145.736,08 € 
 
  
Bled,  marec 2014 
                                                                                    ŽUPAN OBČINE BLED 

                                                                     Janez Fajfar 
                                                                     univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

                                    
 

Opomba za obrazložitev: 
V primeru, da se znesek v obrazložitvi, zaradi tipkarske napake, razlikuje od zneska navedenega v tabelah: I. Splošnem 
delu proračuna oz. II. Posebnem delu proračuna, je pravilen tisti znesek , ki je naveden v tabelah: I. splošnem oz. II. 
Posebnem delu proračuna. 
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12) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2014 – rebalans I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 – 
rebalans I. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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        Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
Zakona o javnih financah-UPB (Uradni list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09-UPB 1; 87/12) je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji, dne _________ sprejel 
 

O D L O K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU 

 OBČINE BLED ZA LETO 2014 (REBALANS 1) 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu občine Bled za leto 2014 (Ur. list RS, št. 101/2013) – v nadaljevanju odlok – se 2. 
člen, 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
» (2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.512.147,00 
70 DAVCNI PRIHODKI 6.527.449,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.323.547,00 
703 Davki na premoženje 1.474.000,00 
704 Domači davki na blago in storitve 729.902,00 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.868.850,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 694.500,00 
711 Takse in pristojbine 7.500,00 
712 Globe in druge denarne kazni            226.000,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 330.450,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.610.400,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  450.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400.000,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred. 50.000,00 

73 PREJETE DONACIJE                            0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.665.848,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.201.910,00 
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna Evropske unije 463.938,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.518.006,00 
40 TEKOČI ODHODKI 4.198.587,22 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 703.594,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 125.870,00 
402 Izdatki za blago in storitve 3.048.809,96 
403 Plačila domačih obresti 6.000,00 
409 Rezerve            314.313,26 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.912.537,00 
410 Subvencije 231.456,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  1.225.617,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  455.043,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.000.421,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.268.586,78 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.268.586,78 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 138.295,00 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki 123.295,00 
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom 15.000,00 

III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  - 2.005.859,00 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

5.000,00 

75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 5.000,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV  

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih     osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 

5.000,00 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA  

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
VII. ZADOLZEVANJE (500) 0 
50 ZADOLZEVANJE  

500 Domače zadolževanje  
VIII. ODPLACILA DOLGA (550)  130.800,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 130.800,00  

550 Odplačila domačega dolga 130.800,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – 
ali 0 ali + 

- 2.131.659,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.- VIII.) - 130.800,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) =  - III.       2.005.859,00    
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013 231.659,00 

9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )  
 

2. člen 
V odloku se 5. odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2014 je določen v višini  242.969,26 EUR.« 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 
januarja 2014. 
 
Številka:  _____________________________ 
Kraj, datum: dne, ____________________       
    
       Ž U P A N  
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnol., prof. geog. 
 
 
PRILOGA: 
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so v preglednicah objavljeni na spletni 
strani Občine Bled http://obcina.bled.si. 
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Obrazložitev rebalansa: 

Postavka Opis Veljavni proračun Rebalans Indeks 

SPREMEMBE ODHODOKOV ZARADI NOVIH OKOLIŠČIN: 

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000,00 52.000,00 2.600,00 

Plačilo odškodnine po denacionalizaciji "Horjak". 

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 54.590,00 134.590,00 246,55 

Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 1.500,00 81.500,00   

Sredstva za projektno dok. in pričetek rekonstrukcije kulturnega doma na B. Beli, razlika do pribl. 300.000 € se zagotovi v proračunu 2015. 

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 60.000,00 65.000,00 108,33 

Povečan strošek za priklop na daljinsko ogrevanje iz centralne kotlovnice v športni dvorani. 

20170503 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 85.154,56 135.000,00 158,54 

Povečana sredstva za izvedbo nujnih ukrepov na poteh v parku ob jezeru (odvodnjavanje, urbana oprema). 

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 190.155,22 200.155,22 105,26 

Povečana sredstva za izvedbo začetih investicij. 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah 65.000,00 75.000,00 115,38 

Nakup gospodarskega poslopja na javni dražbi 60.000,00 60.000,00 100,00 

Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 5.000,00 15.000,00 300,00 

20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 170.000,00 229.377,00 134,93 

Gradnja športnega parka OŠ Bled 150.000,00 208.184,00 138,79 

Povečanje sredstev zaradi dodatnih zahtev športnih učiteljev po tartanski tekaški stezi. 

  

SPREMEMBE ODHODOKOV ZARADI PRENOSA SREDSTEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI IZ 2013 OZ. USKLADITEV MED POSTAVKAMI: 

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 124.531,00 127.665,00 102,52 

20010701 KS Bled 9.221,00 10.263,00 111,30 

20010703 KS Ribno 5.085,00 5.844,00 114,93 

20010704 KS Zasip 4.829,00 5.282,00 109,38 

20010705 KS Bohinjska Bela 4.413,00 4.994,00 113,17 

20010706 KS Rečica 4.713,00 6.319,00 134,08 

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 41.500,00 42.330,00 102,00 

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.440.503,65 1.442.944,65 100,17 
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Postavka Opis Veljavni proračun Rebalans Indeks 

20010344 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 84.500,00 85.682,00 101,40 

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 8.683,00 8.763,00 100,92 

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 132.040,00 136.360,00 103,27 

20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 0,00 0,00 

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 347.759,96 388.759,96 111,79 

Ureditev katastra komunalnih vodov 0,00 30.000,00 0,00 

Subvencioniranje cen - oskrba naselij z vodo po 1.1.2010 14.000,00 14.000,00 100,00 

Hidrantno omrežje v občini Bled 24.000,00 35.000,00 145,83 

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 315.000,00 316.190,00 100,38 

20170406 Praznično urejanje naselij 25.000,00 27.000,00 108,00 

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 27.374,00 29.668,00 108,38 

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 140.000,00 142.608,00 101,86 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 136.110,00 137.386,00 100,94 

20060404 Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 2.365.898,00 2.369.558,00 100,15 

20010501 Tekoča proračunska rezerva - za nepredvidene namene 43.748,70 242.969,26 555,37 

  

SPREMEMBE PRIHODKOV: 

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 50.000,00 150.000,00 300,00 

Vplačilo 2% davka od prodaje "Vezenin" na dražbi Sberbanki. 

710304 Prihodki od drugih najemnin 0,00 2.000,00 0,00 

Najemnina za tablo pri Petrolu. 

71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija 1.700,00 81.700,00 4.805,88 

Vplačilo zavarovalne odškodnine za dom na B. Beli. 

74000138 SVLR ( Švicarski finančni mehanizem ) - "Energetska sanacija OŠ Bled" 17.080,00 117.320,00 686,89 

Vplačilo sredstev, ki bi morala biti nakazana že v letu 2013. 
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13)Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

a) Menjava lastniških deležev na nepremičninah v Mali Zaki 
 

 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo lastniških deležev in 

podelitev služnosti na nepremičninah na območju Veslaškega centra 
Bled v Mali Zaki med Občino Bled (OB), Veslaško zvezo Slovenije 
(VZS) in Veslaškim klubom Bled (VKB) po naslednjem predlogu: 

 
A. zelene površine, obala 
 parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 424/7, 426/3, 431/12, 431/17, 431/7, 

481/15, 431/18, 431/19, 425/10, 424/23, 424/2, 424/21 k. o. Rečica 
 deleži: 9/10 OB, 1/20 VZS, 1/20 VKB 
 služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki), ki je 

podrejena primarni dejavnosti Veslaškega centra Bled in služnost v korist 
vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno delovanje in 
upravljanje objektov in pripadajočih površin 

B. objekti (restavracija, bife, apartmaji, telovadnica, hangar s pripadajočim zemljiščem) 
 parc. št. 426/5, 426/9, 426/12, 426/13, 481/19 k. o. Rečica 
 deleži: 4/10 OB, 3/10 VZS, 3/10 VKB 
 služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki) in 

služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno 
delovanje in upravljanje objektov in pripadajočih površin 

C. ostale površine (poti, zelene površine) 
 parc. št. 426/6, 426/10, 426/11, 426/14, 426/4, 426/7, 426/8, 430/1, 431/10, 

431/13, 431/14, 431/6, 431/8, 431/11, 432/7, 481/23, 481/18, 481/24 k. o. Rečica 
 delež: 1/1 OB  
 služnost: služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel (VZS 

in VKB) za potrebe dostopa, prehoda in vzdrževanja zemljišč in objektov 
 D. javne površine (kategorizirane ceste, parkirišče) 
 parc. št. 423/8, 424/14, 424/16, 424/17, 424/19, 424/20, 424/22, 425/11, 425/12, 

431/15, 431/5, 431/9, 432/3, 432/5, 432/6, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 434/1, 
434/2, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 436/4, 481/11, 481/12, 481/14, 
481/16, 481/17, 481/21, 481/22 k. o. Rečica 

 delež: 1/1 OB  - javno dobro 
 razglasitev za grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste 
  
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Obrazložitev: 
S predlaganimi sklepi se ureja lastniško zemljiškoknjižno stanje v veslaškem centru Mala Zaka 
med Občino Bled (OB), Veslaško zvezo Slovenije (VZS) in Veslaškim klubom Bled (VKB).  

 
Po izvedeni investiciji obnove centra v celoti je bila izdelana cenitev vseh nepremičnin pred in 
po investiciji. Ocenjena vrednost nepremičnin na stanje pred obnovo je 3.498.091,00 EUR, na 
sedanje stanje 4.775.170,00 EUR (vrednost investicije 1.277.079,00 EUR). 
 
Vrednost nepremičnin pred obnovo: 
  ZEMLJA OBJEKTI ZUN. 

UREDITEV 
SKUPAJ 

A 756.787,00 0,00 17.500,00 774.287,00 
B 534.873,00 1.849.592,00 9.000,00 2.393.465,00 
C 326.339,00 0,00 4.000,00 269.219,00 
  1.617.999,00 1.849.592,00 30.500,00 3.498.091,00 EUR 

 
Vrednost nepremičnin po obnovi: 
  ZEMLJA OBJEKTI ZUN. 

UREDITEV 
SKUPAJ 

A 756.787,00 0,00 47.764,80 804.551,80 
B 534.873,00 2.719.771,00 228.357,20 3.483.001,20 

C 326.339,00 0,00 161.278,00 426.497,00 
  1.617.999,00 2.719.771,00 437.400,00 4.775.170,00 EUR 

 
 
Predlaga se naslednja delitev deležev glede na vrednost pred in po investiciji, ter glede na 
dejansko pretežnost uporabe: 
 
1. kos A – zelene površine, obala 

 
 

Trenutna situacija lastništva:  
- rumeno obarvano: 100% last Občine 
Bled,  
- rdeče obarvano: 1/3 OB, 1/3 VZS, 1/3 
VKB. 
 

parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 
424/7, 426/3, 431/12, 431/17, 431/7, 
481/15, 431/18, 431/19, 425/10, 424/23, 
424/2, 424/21 k. o. Rečica  
 
Predlog razdelitve: 90% OB, 5% VZS, 5% 
VKB 
 
vzajemna služnost 

Vrednost lastniškega deleža pred 
zamenjavo deležev: 
OB: 1.551.575,00 EUR 
VZS: 973.258,00 EUR  
VKB: 973.258,00 EUR  
 
Vrednost lastniškega deleža po 
predlogu zamenjave deležev: 
OB: 2.604.912,00 EUR  
VZS: 1.085.129,00 EUR 
VKB: 1.085.129,00  EUR 
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2. kos B – objekti (restavracija, bife, apartmaji, telovadnica, hangar s pripadajočim 
zemljiščem) 

   
 
3. kos C – ostale površine (poti, zelene površine) 

 
 
 
4. kos D – javne površine (ceste, parkirišče) 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

            

parc. št. 426/5, 426/9, 426/12, 426/13, 
481/19 k. o. Rečica  
 
Predlog razdelitve: 40% OB, 30% VZS, 
30% VKB 
 
vzajemna služnost 
 

parc. št. 423/8, 424/14, 424/16, 424/17, 
424/19, 424/20, 424/22, 425/11, 425/12, 
431/15, 431/5, 431/9, 432/3, 432/5, 432/6, 
433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 434/1, 434/2, 
435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 
436/4, 481/11, 481/12, 481/14, 481/16, 
481/17, 481/21, 481/22 k. o. Rečica  
 
Predlog razdelitve: 100% OB – javno dobro 
 

parc. št. 426/6, 426/10, 426/11, 426/14, 
426/4, 426/7, 426/8, 430/1, 431/10, 431/13, 
431/14, 431/6, 431/8, 431/11, 432/7, 481/23, 
481/18, 481/24 k. o. Rečica  
 
Predlog razdelitve: 100% OB  
 
služnost v korist vsakokratnega 
(so)lastnika sosednjih parcel (VCB, VKB) 
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13)Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

b) Menjava zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 174/1, 
k. o. Zasip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip v 
izmeri 49 m2 za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip v izmeri pribl. 50 m2 in 
pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

2. Občinski svet ugotovi, da je del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip grajeno javno 
dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi lastninske pravice se v zemljiški 
knjigi predlaga zaznamba javnega dobra. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača lastnik parc. št. 174/11, k. o. Zasip. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 

Bled za leto 2014 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Obrazložitev: 
Predmet zamenjave v lasti Občine Bled je zemljišče parc. št. 174/11, k. o. Zasip, ki predstavlja del 
objekta Dolina 14. Zemljišče je bilo pri postopku denacionalizacije preneseno v last Občine Bled. 
Predlaga se zamenjava za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip, v lasti lastnika objekta Dolina 
14, ki v naravi predstavlja obcestni pas lokalne ceste LZ 013071 Blejska cesta - Sebenje. Občina 
bo na predmetnem delu zgradila pločnik. 
Ocena vrednosti glede na primerljive cenitve je za parc. št. 174/11, k. o. Zasip 50,00 EUR/m2 
(skupaj 2.450,00 EUR), za parc. št. 174/1, k. o. Zasip pa 15,00 EUR/m2 (skupaj pribl. 750,00 EUR, 
natančna vrednost bo znana po parcelaciji, ki bo izvedena po končani investiciji). Razliko v ceni 
doplača lastnik objekta Dolina 14. 
 

  
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

del 174/1  

 

174/11 
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13)Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
c) Odkup zemljišča s parc. št. 321/13 k.o. Želeče 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 321/13, k. o. Želeče v 

izmeri 47 m2, po ceni 20,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
  
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Obrazložitev: 
Predmet odkupa je zemljišče s parc. št. 321/13 k. o. Želeče, ki v naravi predstavlja del 
kategorizirane lokalne ceste LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče po Odloku o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Bled ob objektu Koritenska cesta 10a. 
Predlagana cena zemljišča za odkup je 20,00 €/m2 v skladu z oceno vrednosti po GURS, 
primerljivimi cenitvami enakovrednih zemljišč in odkupi zemljišč od preostalih lastnikov na tej 
isti cesti. 

      
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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13)Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
č) Odkup objekta Bodešče 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 1087/2, k. o. Ribno 

(objekt Bodešče 35) v izmeri 777 m2 na 2. javni dražbi in pooblašča župana za podpis 
ustrezne pogodbe. 

2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se 
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

  
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Obrazložitev: 
Predmet odkupa je zemljišče s parc. št. 1087/2, k. o. Ribno, ki je delno stavbno (440 m2), delno 
kmetijsko zemljišče (337 m2).  Na parceli stojita staro gospodarsko poslopje in novogradnja 
Bodešče 35, ki pa je v skladu z inšpekcijsko odločbo nelegalno zgrajena (v ZK zaznamba 
prepovedi nedovoljene gradnje). Objekt se nahaja neposredno ob objektu Bodešče 12 in spada v 
vplivno območje spomenika – kulturni spomenik lokalnega pomena (Sodarjeva domačija). 
Razpisana je 2. javna dražba iz razloga izterjave lastnika nepremičnine, na kateri je izklicna cena 
nepremičnine 58.328,00 EUR in je za ½ nižja od ocenjene vrednosti 116.656,00 EUR, za katero 
na 1. javni dražbi ni bilo kupca.  

       
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
 
 
 

hiša 

Bodešče 

35 

hiša 

Bodešče 

12 
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13)Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

d) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip 
iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. 
Zasip v izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis 
ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
  
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Obrazložitev: 
Zemljišče s parc. št. 471/1, k. o. Zasip, ki je predmet prodaje, predstavlja del stanovanjske hiše 
Rebr 34, kar se je  izkazalo na geodetskem postopku ureditve mej. Nadstrešek v celoti posega na 
zemljišče s parc. št. 471/1, k. o. Zasip, ki je vpisano kot javno dobro, vendar dejansko nima 
funkcije javnega dobra, zato se prenese v last Občine Bled in proda lastniku stanovanjskega 
objekta Rebr 34. 
Predlagana cena zemljišča za prodajo je 40,00 €/m2 v skladu s primerljivimi cenitvami in 
predhodnimi prodajami enakovrednih zemljišč. 
 
 
 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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14) Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Občini Bled 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Pogoje, merila in normative za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - Priloga Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled. 
 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA.  član komisije za šport in zunanji sodelavec Igor Justin 
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Pogoji, merila in normativi za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini 
Bled  
 
A. RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG V OBČINI 

1. Izhodišča so opredeljena z razvrstitvijo športnih panog oziroma programov v 
naslednje skupine:  

1. skupina 
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih 
športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ) za naslov državnega prvaka (izvajalci v športnih panogah 
veslanje, tek na smučeh, atletika, kolesarstvo, alpsko smučanje, drsanje, deskanje na snegu, 
biatlon, golf, mini golf, alpinizem, kegljanje na ledu, tenis …).  
2. skupina  
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih 
športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ le za naslov 
ekipnega državnega prvaka (izvajalci v športnih panogah odbojka, nogomet, hokej …).  
3. skupina  
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativne 
programe. 
4. skupina   
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger. Pogoji, merila in normativi 
za sofinanciranje posameznih programov (vsebin) izvajalcev miselnih iger, določenih v zakonu, 
so enaki kot pri izvajalcih v individualnih športnih panogah, s to razliko, da se osnovno število 
točk programa (vloge) pri izvajalcih miselnih iger pomnoži s faktorjem 0,4. Izračunana vrednost 
predstavlja število točk programa (vloge).   
V posamezni skupini se izvajalce individualnih in kolektivnih športnih panog (programov) v 
občini razvršča v kategorije (razrede) glede na razširjenost in uspešnost športne panoge. 
Razvrščanje poteka vsako leto na podlagi objektivnih kazalnikov in podatkov, ki jih pristojni 
organ občine za šport pridobi od izvajalcev (vlagateljev), lahko pa tudi iz drugih virov podatkov 
(Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS – ZŠZ), NPŠZ …). 
Upoštevajo se le športne panoge, v katerih so se izvajalci prijavili na razpis. Če se določen 
program izvajalca, v neki športni panogi, ne vrednoti, se tudi razvrstitev te športne panoge pri 
vrednotenju enakih programov v drugih športnih panogah ne upošteva. Podatki se nanašajo 
samo na športnike, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ.  
Neolimpijske športne panoge v občini, kjer se izvajajo programi športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ne morejo biti uvrščene višje kot v 3. kategorijo 
(razred) športnih panog v občini.   
Vsi izvajalci športno-rekreativnih programov, programov športa invalidov in ljudi s posebnimi 
potrebami so v eni kategoriji (vse športne panoge znotraj teh programov so v eni kategoriji). Vsi 
izvajalci miselnih iger so v eni kategoriji. 
Z razvrstitvijo športnih panog v občini, se športnim panogam opredeli prednost pri 
sofinanciranju in uporabi mreže javnih športnih objektov.  
 

1.1. Razvrščanje individualnih športnih panog v kategorije (razrede):  
Individualne športne panoge (1. skupina športnih panog) se razdelijo v posamezne kategorije 
(razrede) glede na število doseženih točk po objektivnih kazalcih za razvrščanje individualnih 
športnih panog. Panoge z najvišjim številom točk (1. do 3. mesto) so uvrščene v 1. kategorijo 
individualnih športnih panog, ki je najpomembnejša za občino. Panoge, ki so glede na doseženo 
število točk uvrščene od 4. do 6. mesta, so v 2. kategoriji individualnih športnih panog v občini, 
vse ostale nižje razvrščene panoge pa so v 3. kategoriji individualnih športnih panog v občini.  
Če je več individualnih športnih panog glede na objektivne kazalce za razvrščanje individualnih 
športnih panog ovrednoteno z enakim številom točk, se jih razvrsti po kazalcih za kakovost 
športnih dosežkov.   
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1.2. Razvrščanje kolektivnih športnih panog (športne igre) v kategorije   
                  (razrede):  

Kolektivne športne panoge (2. skupina športnih panog) se razdelijo v posamezne kategorije 
(razrede), kjer vsaka šteje po 2 panogi, in sicer glede na število doseženih točk po objektivnih 
kazalcih za razvrščanje kolektivnih športnih panog.  
Panogi z najvišjim številom točk (1. in 2. mesto) sta uvrščeni v 1. kategorijo kolektivnih športnih 
panog, ki je najpomembnejša za občino. Panogi, ki sta glede na doseženo število točk uvrščeni na 
3. in 4. mesto, sta v 2. kategoriji kolektivnih športnih panog v občini, vse ostale nižje razvrščene 
panoge pa so v 3. kategoriji kolektivnih športnih panog v občini.  
Če je več kolektivnih športnih panog glede na objektivne kazalce za razvrščanje kolektivnih 
športnih panog ovrednoteno z enakim številom točk, se jih razvrsti po kazalcih za kakovost 
športnih dosežkov.  
 

2. Kazalci za razvrščanje individualnih in kolektivnih športnih panog v kategorije 
(razrede):  

Športne organizacije oziroma izvajalci se razvrstijo na podlagi kazalcev za razširjenost športne 
panoge in na podlagi kazalcev za kakovost športnih dosežkov. Število točk posamezne športne 
panoge se izračuna kot vsota točk, doseženih pri razširjenosti športne panoge in točk, doseženih 
pri kakovosti športnih dosežkov športne panoge.  
 

2.1. Kazalci za razširjenost športne panoge: 
- število športnikov do starosti 20 let, s prebivališčem v občini in z državljanstvom 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih 
NPŠZ,  

- število vrhunskih športnikov (brez vrhunskih športnikov do starosti 20 let, ki imajo 
prebivališče v občini in državljanstvo RS). 

Upoštevajo se športniki, ki v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ nastopajo v tekočem 
koledarskem letu – v letu, za katerega je objavljen razpis (zadnji podatki pred oddajo vloge na 
razpis). Vsak izmed zgoraj navedenih tekmovalcev se vrednoti z dvema točkama.  
Če je v športni panogi vsaj 7 tekmovalcev nad starostjo 20 let, s prebivališčem v občini in z 
državljanstvom RS, ki nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu NPŠZ, in ki niso vrhunski 
športniki (kakovostni šport), se skupno število točk po kazalcih za razširjenost športne panoge 
pomnoži s koeficientom 1,1.  
 

2.2.            Kazalci za uspešnost športne panoge:  
V posamezni športni panogi v občini, se upoštevajo vsi športniki, ki nastopajo v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ, in so kategorizirani na podlagi kategorizacije OKS – ZŠZ (športniki 
imajo kategorizacijo v času prijave na razpis oziroma so jo imeli vsaj del koledarskega leta, za 
katerega je objavljen razpis). Pogoj za vrednotenje je, da so registrirani tekmovalci izvajalca vsaj 
3 leta – šteje se obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis).  Gre za športnike 
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda ter državnega in mladinskega razreda. 
Športnik mladinskega razreda se vrednoti z eno točko, športnik državnega razreda z eno točko 
in pol, športnik perspektivnega razreda s tremi točkami, športnik mednarodnega razreda s 
petimi točkami in športnik svetovnega razreda s sedmimi točkami. Za vsakega kategoriziranega 
športnika, ki ima prebivališče v občini in državljanstvo RS, se pridobi dodatno točko. Vsak 
športnik se v posameznem letu vrednoti le enkrat.  
Dodatek za olimpijske športne panoge v občini je 5 točk. Dodatek za tradicijo športne panoge  v 
občini je 1 točka za vsako leto prisotnosti športne panoge v občini (upošteva se število let 
izvajanja programa oziroma programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport). V olimpijskih športnih panogah v občini se vrednotijo tudi visoke 
uvrstitve športnikov (športniki so bili v času visokih uvrstitev člani izvajalca s sedežem v občini). 
Če so bile visoke uvrstitve dosežene v zadnjem 5 letnem obdobju (šteje se obdobje pred prijavo 
na zadnji (aktualen) razpis), se vrednotijo sledeče: prvo, drugo in tretje mesto na olimpijskih 
igrah – 8 točk na vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na svetovnih članskih prvenstvih – 6 
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točk na vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na svetovnih mladinskih prvenstvih – 4 točke 
na vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na evropskih članskih prvenstvih – 4 točke na 
vsako medaljo; prvo, drugo in tretje mesto na evropskih mladinskih prvenstvih – 2 točki na 
vsako medaljo. Če je bila visoka uvrstitev dosežena v ekipnem nastopu v individualnih športnih 
panogah, se upošteva le ena medalja (vrednoti se uvrstitev ekipe). V olimpijskih športnih 
panogah se upošteva tudi končna (letna) uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal (prvo, drugo 
in tretje mesto v članski kategoriji), ki se v zadnjem 5 letnem obdobju (šteje se obdobje pred 
prijavo na zadnji (aktualen) razpis) točkuje s 6 točkami. Tekmovanje v svetovnem pokalu mora 
biti razpisano in organizirano s strani ustrezne svetovne športne zveze oziroma združenja. Če ne 
gre za najvišji rang tekmovanja (svetovna članska in mladinska prvenstva druge kakovostne 
ravni), se upošteva 30 odstotkov točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v posameznem tekmovanju. 
Če so bile visoke uvrstitve dosežene od 5 do 30 let nazaj od prijave na zadnji (aktualen) razpis, 
se za vsako visoko uvrstitev upošteva 30 odstotkov točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v zadnjem 
5 letnem obdobju (obdobje pred prijavo na zadnji (aktualen) razpis). Če so bile visoke uvrstitve 
dosežene več kot 30 let nazaj od prijave na zadnji (aktualen) razpis, se za vsako visoko uvrstitev 
upošteva 10 odstotkov točk, ki veljajo za visoke uvrstitve v zadnjem 5 letnem obdobju.  
 
 

I. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Aktivnost v prvih letih 
življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih 
spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za 
optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z 
ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo aktivnost in 
ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu 
zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo 
vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.  
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo 
otroci spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja.  
 

1.1. Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec 
Za izvajanje programa Zlati sonček se lahko sofinancira: 
 do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 60 ur najemnine objekta, 
 propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome). 
Za izvajanje programa Naučimo se plavati se lahko sofinancira: 
 do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 20 ur najemnine objekta. 
Za izvajanje programa Ciciban planinec se lahko sofinancira:  
 do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino.  
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

1.2. Tečaji 
Za izvajanje tečajev se lahko sofinancira: 
 do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 30 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

1.3. Drugi do 60-urni programi (programi v športnih panogah, ki trajajo najmanj 
16 tednov):  

Za izvajanje drugih do 60-urnih programov se lahko sofinancira: 
 do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
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 do 60 ur najemnine objekta.  
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 

 
2. Interesna  športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna športna vzgoja otrok je dejavnost otrok, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika, se 
zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.  
 

2.1. Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in občinska oziroma medobčinska 
šolska športna tekmovanja   

Za izvajanje programa Zlati sonček se lahko sofinancira: 
 do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 60 ur najemnine objekta, 
 propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome). 
Za izvajanje programa Krpan se lahko sofinancira: 
 do 60 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 60 ur najemnine objekta, 
 propagandno gradivo (športne knjižice, značke, medalje, diplome). 
Za izvajanje programa Naučimo se plavati se lahko sofinancira: 
 do 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 20 ur najemnine objekta. 
Za organizacijo in izpeljavo občinskih oziroma medobčinskih šolskih športnih tekmovanj 
se lahko sofinancirajo: 
 strokovni kader, 
 najemnina objekta, 
 sodniški stroški, 
 materialni stroški (stroški prevoza), 
 medalje in pokali. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

2.2. Tečaji  
Za izvajanje tečajev se lahko sofinancira: 
 do 30 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 do 30 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
  

2.3. Drugi 80-urni programi (programi v športnih panogah, ki trajajo najmanj 16 
tednov)  

Za izvajanje drugih 80-urnih programov se lahko sofinancira: 
 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 80 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

3. Interesna športna vzgoja mladine 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe. Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih stanj, 
zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju 
negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju 
zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove 
potrebe po igri in tekmovalnosti. 
 

3.1. 80-urni programi 
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira: 
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 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 80 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

4. Interesna športna dejavnost študentov 
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo 
intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega 
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.  
 

4.1. 80-urni programi 
Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira: 
 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 80 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS (interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 
šoloobveznih otrok in mladine ter interesna športna dejavnost študentov) 

Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE  
TABELA 1: Merila za sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih in 
šoloobveznih otrok, mladine ter študentov   
Merilo  Točke 
Cena, ki jo mora plačati udeleženec Največ točk prejme izvajalec, ki ima 

najcenejši program. Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk 
glede na razvrstitev. 

10-0  

Pretekle izkušnje izvajalca (reference) pri izvedbi enakih 
programov (tečajev, tekmovanj) kot so ti (ta), s katerimi sedaj 
kandidira na razpisu  

Največ točk prejme izvajalec z največ 
referencami izvedbe enakih programov 
(tečajev, tekmovanj). Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk 
glede na razvrstitev. 

10-0  

*Število udeležencev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom 
RS, v programu (tekmovanju), s katerim izvajalec kandidira na 
razpisu, oziroma v vseh tečajih, s katerimi izvajalec kandidira na 
razpisu 

Vsak udeleženec se vrednoti z 1 točko  

***Izvajalec izvaja tudi programe na področju športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ti programi 
so nadgradnja tega interesnega programa – neposredna povezava 
med interesno aktivnostjo in tekmovalno športno aktivnostjo) 

Da 15 
Ne 0 

***Razvrstitev športne panoge v občini  1. kategorija 30 
2. kategorija 15 
3. kategorija 5 

* Merilo velja le za programe Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Krpan, občinska oziroma medobčinska šolska 
športna tekmovanja in za tečaje.  
** Merilo velja le za druge do 60 oziroma 80-urne programe.  

 
Posebej za predšolske in posebej za šoloobvezne otroke se pri vsakem programu posebej (Zlati 
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Krpan) izbere vloga enega izvajalca – tista, ki je bila 
ovrednotena z najvišjim številom točk. Vloga enega izvajalca se izbere tudi za tečaje, kjer se pri 
vrednotenju skupno upoštevajo vsi tečaji, s katerimi izvajalec kandidira na razpisu (en izvajalec 
izvaja vse sofinancirane tečaje). Pri občinskih oziroma medobčinskih šolskih športnih 
tekmovanjih se izbere največ pet različnih tekmovanj. Pri drugih do 60 oziroma 80-urnih 
programih se posebej za vsako starostno skupino (predšolski otroci oziroma šoloobvezni otroci 
oziroma mladina oziroma študenti) izberejo vloge največ dvajsetih izvajalcev – tiste, ki so bile 
ovrednotene z najvišjim številom točk.  
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki ima v 
rednem delovnem razmerju oziroma pogodbenem razmerju več strokovnih delavcev z ustrezno 
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izobrazbo.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Za posamezne športne panoge oziroma programe (tečaji in drugi do 60 oziroma 80-urni 
programi, Ciciban planinec, Naučimo se plavati) se upoštevajo naslednji normativi vadbenih 
skupin: v individualnih športnih panogah se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 4 
udeležence, v hokeju je normativ 12 udeležencev, nogometu 10 udeležencev, v odbojki pa 8 
udeležencev. Pri programih Zlati sonček in Krpan se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 10 
udeležencev (enako pri drugih do 60 oziroma 80-urnih programih, če gre za mešane programe – 
več športnih panog znotraj enega programa). Občinska oziroma medobčinska šolska športna 
tekma se sofinancira, če je število udeležencev zadostno za nastop na uradni tekmi (minimalno 
število udeležencev). Normativi za sofinanciranje vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim 
normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s 
strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti sam). 
 
TABELA 2: Vrednotenje strokovnega kadra za uro vadbe vsake skupine oziroma za uro 
trajanja posamezne tekme (občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja)   
Programi Strokovni kader (točke) 
vsi športni programi (tečaji) 
oziroma vse šolske športne 
tekme 

0,8 

 
TABELA 3: Vrednotenje objekta za uro vadbe vsake skupine oziroma za uro trajanja 
posamezne tekme (občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja)   
Objekt  Točke 
smučišče, ledena dvorana 1 
veliko nogometno igrišče 0,7 
velika telovadnica, notranji bazen 
(plavalna proga),   

0,5 

atletska steza (in drug prostor za 
vadbo atletike) 

0,4 

ostali športni objekti 0,3 

 
TABELA 4: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški prevoza) za posamezno tekmo 
(občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja) 
Program Materialni stroški (točke) 
občinska oziroma 
medobčinska šolska športna 
tekmovanja (posamezna 
tekma) 

10   

 
TABELA 5: Vrednotenje propagandnega gradiva (športne knjižice, značke, medalje, 
diplome, pokali) za posamezno vadbeno skupino (Zlati sonček, Krpan) oziroma za 
posamezno tekmo (občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja) 
Programi Propagandno gradivo (točke) 
Zlati sonček  3  
Krpan 3  
občinska oziroma 
medobčinska šolska športna 
tekmovanja (posamezna 
tekma) 

10  

 
TABELA 6: Vrednotenje sodniških stroškov za posamezno tekmo (občinska oziroma 
medobčinska šolska športna tekmovanja)  
Program Sodniški stroški (točke) 
občinska oziroma 
medobčinska šolska športna 
tekmovanja (posamezna 
tekma) 

5  
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Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v 
tabelah 2-6). Pri vsakem programu (tekmovanju, tečaju) se izračunajo stroški za vadbeno 
skupino oziroma za vsako posamezno tekmo (v točkah). Vsota števila točk programa 
(tekmovanja, tečaja), ki se pomnoži s koeficientom glede na udeležbo udeležencev, ki imajo 
prebivališče v občini in državljanstvo RS (koeficient domačih udeležencev v programu). Tako 
izračunana vrednost predstavlja število točk programa (tekmovanja, tečaja). Pri tem je 
najmanjše možno število točk posameznega tekmovanja določeno z enačbo: 1/n x N – 0,05 x N; n 
predstavlja število sofinanciranih tekmovanj, N pa vsoto števila točk vseh sofinanciranih 
tekmovanj.  
Koeficient domačih udeležencev v programu, se izračuna kot količnik med številom udeležencev 
v tem programu, ki imajo prebivališče v občini (in državljanstvo RS) ter številom vseh 
udeležencev v tem programu.  
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe predšolskih otrok (Zlati sonček, 
Naučimo se plavati, Ciciban planinec in tečaji) izračuna tako, da se višina sredstev v letnem 
programu športa, predvidenih za področje interesne športne vzgoje predšolskih otrok (Zlati 
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in tečaji), deli z vsoto števila točk programov 
izbranih izvajalcev na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok (Zlati sonček, 
Naučimo se plavati, Ciciban planinec in tečaji). Vrednost sofinanciranja programa je določena 
tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa.   
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe šoloobveznih otrok (Zlati sonček, 
Krpan, Naučimo se plavati in tečaji) izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu 
športa, predvidenih za področje interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Zlati sonček, 
Krpan, Naučimo se plavati in tečaji), deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na 
področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati 
in tečaji). Vrednost sofinanciranja programa je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) 
pomnoži s številom točk istega programa. 
Vrednost točke (v eurih) se za interesne športne programe šoloobveznih otrok (občinska 
oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja) izračuna tako, da se višina sredstev v letnem 
programu športa, predvidenih za področje interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok 
(občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja), deli s številom točk programov 
(tekmovanj) izbranih izvajalcev na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok 
(občinska oziroma medobčinska šolska športna tekmovanja). Vrednost sofinanciranja programa 
(posameznega tekmovanja) je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom 
točk istega programa oziroma tekmovanja.   
Vrednost točke (v eurih) se za druge do 60 oziroma 80-urne programe predšolskih oziroma 
šoloobveznih otrok oziroma mladine oziroma študentov izračuna tako, da se višina sredstev v 
letnem programu športa, predvidenih za druge do 60 oziroma 80-urne programe predšolskih 
oziroma šoloobveznih otrok oziroma mladine oziroma študentov, deli z vsoto števila točk 
programov izbranih izvajalcev na področju do 60 oziroma 80-urnih programov predšolskih 
oziroma šoloobveznih otrok oziroma mladine oziroma študentov. Za vsako starostno skupino 
(predšolski oziroma šoloobvezni otroci oziroma mladina oziroma študenti) se vrednost točke 
računa posebej. Vrednost sofinanciranja programa je določena tako, da se vrednost točke (v 
eurih) pomnoži s številom točk istega programa.   
 
 

II. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

1. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
1.1.      80-urni programi 

Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira: 
 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 80 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
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2. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
2.1.      80-urni programi 

Za izvajanje 80-urnih programov se lahko sofinancira: 
 80 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
 80 ur najemnine objekta. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 7: Merila za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine s 
posebnimi potrebami 
Merilo  Točke 
Cena, ki jo mora plačati udeleženec Največ točk prejme izvajalec, ki ima 

najcenejši program. Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk 
glede na razvrstitev. 

10-0  

Število otrok oziroma mladih s posebnimi potrebami v vseh 
športnih programih izvajalca  

Vsak udeleženec se vrednoti z 0,5 točke  

Izbereta se vlogi največ dveh izvajalcev – tisti, ki sta bili ovrednoteni z najvišjim številom točk. 
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki ima v 
rednem delovnem razmerju oziroma pogodbenem razmerju več strokovnih delavcev z ustrezno 
izobrazbo. 
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 4 2 udeležencea. Normativi za sofinanciranje 
vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za 
spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora 
izvajalec poskrbeti sam).  
Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Upoštevajo se le 
stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (tabela 2 in 3). Vsota števila točk stroškov vseh 
vadbenih skupin predstavlja osnovno število točk programa, ki se pomnoži s koeficientom glede 
na udeležbo udeležencev, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (koeficient domačih 
udeležencev v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa. 
Koeficient domačih udeležencev v programu, se izračuna kot količnik med številom udeležencev 
v tem programu, ki imajo prebivališče v občini (in državljanstvo RS) ter številom vseh 
udeležencev v tem programu.  
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami 
izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za športno vzgojo 
otrok in mladine s posebnimi potrebami, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev 
na področju športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami. Vrednost sofinanciranja 
programa je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega 
programa. 
 
 

III. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT  

1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski  šport 
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni 
dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno 
uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog – trener zasledovati in 
uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.  
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Otroci nastopajo v 
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uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 15 let). Obseg in vsebina programov sta 
prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.  
Izvajalci programov (panožnih športnih šol), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo 
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih 
določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z ministrstvom, pristojnim za šport in OKS 
– ZŠZ. 
Programi v individualnih in kolektivnih športnih panogah so lahko razdeljeni v tri stopnje in se 
sofinancirajo le do števila ur, ki so določene pri stopnjah športnih šol. Navedene ure so 
pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
Stopnje športnih šol: 
 I. stopnja (cicibani, cicibanke) – 240 ur, 
 II. stopnja (mlajši dečki, deklice) – 250 ur, 
 III. stopnja (starejši dečki, deklice) – 300 ur. 
Sofinancira se lahko: 
 strokovni kader (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol), 
 najemnina objekta (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol), 
 materialni stroški programa (stroški materiala, storitev in prevoza), 
 nezgodno zavarovanje, 
 meritve in spremljanje treniranosti. 
 

2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v 
doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem 
merilu. Gre za mlade športnike, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 
20 let). Programi morajo ob športnih uspehih omogočati tudi uspešno izobraževanje skladno s 
Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah 
(športni oddelki). Programi so lahko razdeljeni v več stopenj.  
Programi v individualnih in kolektivnih športnih panogah so lahko razdeljeni v tri stopnje in se 
sofinancirajo le do števila ur, ki so določene pri stopnjah športnih šol. Navedene ure so 
pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
Stopnje športnih šol: 
 I. stopnja (mlajši mladinci, mladinke) – 400 ur,  
 II. stopnja (starejši mladinci, mladinke) – 450 ur, 
 III. stopnja (mlajši člani, članice) – 500 ur. 
Sofinancira se lahko: 
 strokovni kader (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol), 
 najemnina objekta (v obsegu ur, določenih pri stopnjah športnih šol). 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poseben pogoj je: 
 da izvajalci na posamezni stopnji športne šole izvajajo vadbo najmanj 32 tednov v letu (velja 

za tiste stopnje športne šole, kjer imajo izvajalci priznane vadbene skupine, v skladu z 
normativi za sofinanciranje vadbenih skupin). 

 
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 

Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Velikost sofinancirane vadbene skupine je odvisna od specifičnosti športne panoge. V 
individualnih športnih panogah se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 4 udeležence. V 
hokeju je normativ 12 udeležencev, nogometu 10 udeležencev, v odbojki pa 8 udeležencev. Vsak 
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udeleženec se šteje le enkrat (v svoji osnovni kategoriji). V drugih kolektivnih športnih panogah, 
kjer nimajo registriranih tekmovalcev v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ (do starosti 20 let), 
se sofinancira vadbena skupina, ki vključuje 10 udeležencev (programi kakovostnega športa). 
Normativi za sofinanciranje vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom 
pristojnih organizacij (za spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih 
organizacij, mora izvajalec poskrbeti sam).    
Če je število udeležencev, glede na normativ za skupino, na dveh zaporednih stopnjah športne 
šole, prenizko za sofinanciranje, se pri vrednotenju skupini udeležencev na teh dveh stopnjah 
lahko združita, da se doseže pogoje za sofinanciranje vsaj ene skupine. V tem primeru se 
sofinancira povprečno število ur vadbe obeh skupin udeležencev.  
Na eni stopnji vseh panožnih športnih šol izvajalca se skupno upošteva največ 5 vadbenih skupin 
(izvajalci v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini) oziroma 2,5 vadbeni skupini (izvajalci v 3. 
kategoriji športnih panog v občini). V vseh panožnih športnih šolah izvajalca pa se skupno 
vrednoti največ 20 vadbenih skupin (izvajalci v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini) 
oziroma 10 vadbenih skupin (izvajalci v 3. kategoriji športnih panog v občini). V kolektivnih 
športnih panogah je pogoj za upoštevanje 5 vadbenih skupin na eni stopnji tudi ta, da sta na tisti 
stopnji vseh panožnih športnih šol izvajalca, v tekmovalni sistem vključeni najmanj dve ekipi, 
kar zagotavlja vsem udeležencem dejansko udeležbo na tekmovanjih; upošteva se 2,5 vadbeni 
skupini za eno ekipo, ki nastopa v tekmovalnem sistemu. 
Če pri izvajalcu v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini, v programu športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ni vključenih vsaj 33 odstotkov 
(individualne športne panoge) oziroma vsaj 23 odstotkov (kolektivne športne panoge) 
udeležencev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v 3. kategoriji športnih panog v 
občini pa vsaj 50 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma 35 odstotkov (kolektivne 
športne panoge) udeležencev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, se v tem 
programu upošteva največ 20 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 60 
udeležencev (kolektivne športne panoge). Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev 
s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih 
podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden 
od kriterijev v tabeli 8, se ob neizpolnjevanju zgornjega pogoja, v tem programu upošteva največ 
40 udeležencev (individualne športne panoge) oziroma največ 120 udeležencev (kolektivne 
športne panoge).  
 
TABELA 8: Uspešnost športne panoge oziroma programa izvajalca (z vidika izvajanja 
programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)   
Uspešnost športne panoge oziroma programa izvajalca (z 
vidika izvajanja programa športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)   

Razvrstitev izvajalcev 
oziroma športnih 
panog 

Izpolnitev kriterija 

1. kriterij *Število točk za kategorizirane 
športnike, v programu športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport  

Izvajalci se razvrstijo po 
vrstnem redu glede na 
izračunano število točk 
(izvajalec z najvišjim 
številom točk je uvrščen 
na 1. mesto)  

Kriterij je izpolnjen, če se 
je izvajalec uvrstil na 1. 
ali 2. mesto 

2. kriterij *Število točk za visoke uvrstitve 
športnikov do starosti 20 let  

Športne panoge se 
razvrstijo po vrstnem 
redu glede na izračunano 
število točk ( športna 
panoga z najvišjim 
številom točk je uvrščena 
na 1. mesto)  

Kriterij je izpolnjen, če se 
je športna panoga 
uvrstila na 1. ali 2. mesto 

3. kriterij *Število točk za čas izvajanja 
programa oziroma programov 
športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport (tradicija športne panoge) 

Športne panoge se 
razvrstijo po vrstnem 
redu glede na izračunano 
število točk (športna 
panoga z najvišjim 
številom točk je uvrščena 
na 1. mesto) 

Kriterij je izpolnjen, če se 
je športna panoga 
uvrstila na 1. ali 2. mesto 

 



  

232 

* Vrednotenje poteka posebej v individualnih in posebej v kolektivnih športnih panogah, in sicer na način, ki je opisan pri 

razvrščanju športnih panog v občini, pod točko 2.2. Edina razlika je pri 1. kriteriju, kjer se izračunano število točk dodatno pomnoži z 
2, če je v programu oziroma programih izvajalca vključen vsaj en vrhunski športnik, ki je oziroma je bil pri izvajalcu vključen v 
program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  
 
TABELA 9: Vrednotenje strokovnega kadra za uro vadbe vsake skupine  
Športna panoga Strokovni kader - trenerji (točke) 
vse športne panoge 0,8 

 
TABELA 10: Vrednotenje objekta za uro vadbe vsake skupine  
Objekt  Točke 
smučišče, ledena dvorana 1 
veliko nogometno igrišče 0,7 
velika telovadnica, notranji bazen 
(plavalna proga),   

0,5 

atletska steza (in drug prostor za 
vadbo atletike) 

0,4 

ostali športni objekti 0,3 

 
TABELA 11: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški materiala, storitev in prevoza) za 
uro vadbe vsake skupine (otroške panožne športne šole)  
Športna panoga Materialni stroški (točke) 
alpsko smučanje 1 
deskanje na snegu 1 
tek na smučeh 1 
biatlon 1 
kolesarstvo 1 
hokej 1 
veslanje 1 
ostale športne panoge 0,5 

 
TABELA 12: Vrednotenje nezgodnega zavarovanja za vsako vadbeno skupino (otroške 
panožne športne šole)  
Športna panoga Nezgodno zavarovanje (točke) 
vse športne panoge  50 

 
TABELA 13: Vrednotenje meritev in spremljanja treniranosti za vsako vadbeno skupino 
(otroške panožne športne šole)  
Športna panoga Meritve in spremljanje treniranosti (točke) 
vse športne panoge  50 

 
Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v 
tabelah 9-13). Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Vsota 
števila točk stroškov vseh vadbenih skupin, predstavlja osnovno število točk programa, ki se 
pomnoži s koeficientom glede na kategorijo športne panoge v občini (1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2. 
kategorija; 1 – 3. kategorija), in dodatno s koeficientom domačih tekmovalcev v programu ali 
koeficientom kategoriziranih športnikov v programu ali koeficientom ogroženosti tradicionalne 
panoge. Koeficient domačih tekmovalcev v programu se določa v skladu s tabelo 14, koeficient 
kategoriziranih športnikov v programu pa znaša 1,2, če je izpolnjen 1. kriterij v tabeli 8. 
Koeficient ogroženosti tradicionalne panoge znaša 1,2, če ima izvajalec v programu športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, manj kot 6 vadbenih skupin, 
vendar le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec, v isti športni panogi, program športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja najmanj 35 let (tradicija 
športne panoge). Izvajalcu se, ob izpolnjevanju pogojev, v programu lahko upošteva le eden 
izmed omenjenih koeficientov, ki je višji od 1 – tisti, ki je zanj najugodnejši (ali koeficient 
domačih tekmovalcev v programu ali koeficient kategoriziranih športnikov v programu ali 
koeficient ogroženosti tradicionalne panoge). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk 
programa. 
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TABELA 14: Koeficient domačih tekmovalcev v programu (program športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 
Delež tekmovalcev v programu, ki imajo 
prebivališče v občini in državljanstvo RS 
(individualne športne panoge) 

Delež tekmovalcev v programu, ki 
imajo prebivališče v občini in 
državljanstvo RS (kolektivne 
športne panoge) 

Koeficient domačih tekmovalcev v 
programu 

*0-49 % *0-34 % 1 
*50-64 % *35-49 % 1,25 
*65-79 % *50-64 % 1,3 
*80-100 % *65-100 % 1,35 
* Meje niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov. V tabeli 14 so podatki za leto 2012. Spodnja meja, v 2. vrstici, 
predstavlja povprečje deležev tekmovalcev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v programih vseh izbranih izvajalcev, in 
se izračuna posebej za individualne in posebej za kolektivne športne panoge. 

 
Vrednost točke (v eurih) se za področje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na področju športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Vrednost sofinanciranja posameznega 
programa je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega 
programa.  
 

3. Sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah (v programih športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)  

Strokovni kader se delno lahko sofinancira tudi preko postavke ''Sofinanciranje trenerjev v 
panožnih športnih šolah''. S tem želi lokalna skupnost povečati varnost strokovnih delavcev in 
dvigniti strokovnost dela z mlajšimi kategorijami športnikov.  
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poleg splošnih pogojev morajo izvajalci izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 
 da je športna panoga izvajalcev olimpijska športna panoga,  
 da ima kandidat skladno z zakonom ustrezno izobrazbo športne smeri ali dovoljenje 

Strokovnega sveta RS za šport ali ustrezno strokovno usposobljenost za vzgojno 
izobraževalno delo na področju športa, na podlagi katere lahko deluje samostojno (in licenco, 
če je ta predpisana),  

 da so pri izvajalcu v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, vključene vsaj 3 vadbene skupine (za velikost vadbene skupine se upoštevajo 
normativi, določeni pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport),    

 da vlogi izvajalci priložijo program dela. 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 15: Merila za sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah  

Merilo  Točke 
Izobrazba strokovnega delavca oziroma strokovna usposobljenost 
na področju športa 

2. stopnja po bolonjski klasifikaciji 
(oziroma prejšnja visoka 
univerzitetna izobrazba in 
specializacija) 

12 

1. stopnja po bolonjski klasifikaciji 
(oziroma prejšnja visoka strokovna 
šola in višja šola) 

8 

 Dovoljenje Strokovnega sveta RS za 
šport 

7 

 3. stopnja usposobljenosti 6 

 2. stopnja usposobljenosti 4 
Opravljen strokovni izpit na področju športa Da 5 

Ne 0 
Delovna doba strokovnega delavca na področju športa otrok in Največ točk prejme tisti strokovni 7-0  
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mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  delavec, ki ima najvišjo delovno 
dobo. Ostali strokovni delavci 
prejmejo ustrezno nižje število 
točk glede na razvrstitev. 

Druga znanja trenerja, ki lahko pripomorejo k večji kvaliteti dela – 
razni seminarji (enodnevni seminar – 8 ur šteje 0,5 točke), ki so se 
jih udeležili v preteklem letu (upošteva se maksimalno 40 ur) 

 2,5-0  

Razvrstitev športne panoge v občini  1. kategorija 30 
2. kategorija 15 
3. kategorija 5 

Izvajalec izvaja nacionalni program panožne športne šole  Da 10 
Ne 0 

Izvajalec ima v programu športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vključenega vsaj enega 
vrhunskega športnika 

Da 15 

 Ne 0 
Število točk za vse kategorizirane športnike v programu športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(kategorizirani športniki se vrednotijo na enak način kot pri 
razvrščanju športnih panog v občini – opisano pod točko 2.2.)  

Največ točk prejme izvajalec, ki pri 
vrednotenju kategoriziranih 
športnikov zbere največ točk. Ostali 
strokovni delavci prejmejo 
ustrezno nižje število točk glede na 
razvrstitev. 

15-0 

Če ima trener 3. stopnjo izobrazbe po bolonjski klasifikaciji oziroma doktorat ali magisterij po 
stari klasifikaciji, se pridobi dodatnih 5 točk. Osnovni pogoj pri tem je, da je 2. stopnja športno 
pedagoške smeri. 
Izbere se največ 12 vlog izvajalcev za sofinanciranje trenerjev v panožnih športnih šolah. Če se 
posamezen izvajalec, v določeni športni panogi, prijavi z več trenerji, se mu upošteva le ena 
vloga za trenerja – tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk. Če izvajalec izvaja 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v več 
športnih panogah, se mu upošteva le vloga v tisti športni panogi, ki je bila ovrednotena z 
najvišjim številom točk.  
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več 
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine; 
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; 
vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge izvajalca, je 
naslednji kriterij izbire višje število točk izvajalca glede na kazalce za razvrščanje športnih 
panog.  
 

C. IZBOR IZVAJALCEV (TRENERJEV), VIŠINA SOFINANCIRANJA IN POGODBA 
Izbor izvajalcev (trenerjev) poteka glede na število doseženih točk, na podlagi meril v tabeli 15. 
Izvajalci (trenerji) so razdeljeni v 1. in 2. kategorijo sofinanciranja. V 1. kategoriji sofinanciranja 
so največ trije izvajalci iz individualnih športnih panog in največ trije izvajalci iz kolektivnih 
športnih panog, ki so na podlagi meril v tabeli 15 prejeli najvišje število točk, in hkrati 
izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka (izbor izvajalcev, v 1. kategorijo sofinanciranja, 
poteka posebej za individualne in posebej za kolektivne športne panoge). V kolikor določen 
izvajalec ne izpolnjuje pogojev iz naslednjega odstavka, se v 1. kategorijo sofinanciranja lahko 
uvrsti izvajalec, ki te pogoje izpolnjuje in je naslednji po številu doseženih točk, glede na merila v 
tabeli 15. Ostali izvajalci, ki se niso uvrstili v 1. kategorijo sofinanciranja, kandidirajo za 2. 
kategorijo sofinanciranja. V kolikor za 2. kategorijo sofinanciranja kandidirajo tudi izvajalci v 
kolektivnih športnih panogah, ima prvi izvajalec med njimi, glede na prejeto število točk, na 
podlagi meril v tabeli 15, zagotovljeno mesto v 2. kategoriji sofinanciranja. Izbor ostalih 
izvajalcev, v 2. kategorijo sofinanciranja, poteka glede na prejeto število točk, na podlagi meril v 
tabeli 15 – izberejo se tisti, ki so na podlagi meril v tabeli 15 prejeli najvišje število točk. V 2. 
kategoriji sofinanciranja je največ 6 izvajalcev.  
V 1. kategoriji sofinanciranja je, ne glede na prejeto število točk, lahko le en izvajalec iz iste 
športne panoge – tisti, ki je glede na merila v tabeli 15 prejel višje število točk. Prav tako je v 1. 
kategoriji sofinanciranja, ne glede na prejeto število točk, na podlagi meril v tabeli 15, lahko le 
izvajalec, ki ima v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, vključenih vsaj 33 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma vsaj 23 
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odstotkov (kolektivne športne panoge) udeležencev, s prebivališčem v občini in z 
državljanstvom RS. Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev, s prebivališčem v 
občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov 
(spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden od 
kriterijev v tabeli 8, je kljub neizpolnjevanju zgornjega pogoja, izvajalec lahko v 1. kategoriji 
sofinanciranja.  
Osnovno plačilo (osnovno število točk) vsakemu izmed glavnih trenerjev v 1. kategoriji 
sofinanciranja, se predvidoma ovrednoti s 65 točkami, vsakemu izmed ostalih izbranih trenerjev 
(v 2. kategoriji sofinanciranja) pa s 35 točkami.  
Plačilo (končno ovrednotenje) je v določenih primerih lahko vrednoteno nižje kot osnovno 
plačilo. Če je trener že sofinanciran iz drugih javnih virov, je s strani lokalne skupnosti lahko 
sofinanciran le v znesku do 100 odstotkov stroškov, ki jih ima izvajalec s trenerjem. V tem 
primeru je sofinanciranje ovrednoteno s toliko manjšim številom točk od predvidenega števila 
točk (65 oziroma 35 točk), da se doseže 100 odstotkov stroškov, ki jih ima izvajalec s trenerjem. 
Preostale točke (razlika med dejanskim in predvidenim vrednotenjem plačila) se enakomerno 
porazdelijo med ostale izbrane trenerje v 1. kategoriji sofinanciranja trenerjev. Če izvajalec nima 
vsaj 3 stopenj športne šole (upoštevajo se predpisani normativi vadbenih skupin), se mu plačilo 
(končno ovrednotenje) določi tako, da se osnovno plačilo (osnovno število točk) pomnoži s 
koeficientom 0,6.      
Če pri izvajalcu v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, ni vključenih vsaj 33 odstotkov (individualne športne panoge) oziroma vsaj 23 
odstotkov (kolektivne športne panoge) udeležencev, s prebivališčem v občini in z 
državljanstvom RS, se plačilo (končno ovrednotenje) določi tako, da se osnovno plačilo (osnovno 
število točk) pomnoži s koeficientom 0,5. Meje, opredeljene v tem odstavku (delež udeležencev, s 
prebivališčem v občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih 
podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 14). Če je izpolnjen vsaj eden 
od kriterijev v tabeli 8, ali, če koeficient ogroženosti tradicionalne panoge znaša 1,2, je ob 
neizpolnjevanju zgornjega pogoja, plačilo (končno ovrednotenje) najmanj enako osnovnemu 
plačilu (osnovnemu številu točk). Koeficient ogroženosti tradicionalne panoge znaša 1,2, če ima 
izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, manj kot 6 vadbenih skupin, vendar le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec, v isti športni 
panogi, program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
izvaja najmanj 35 let (tradicija športne panoge).  
Plačilo (končno ovrednotenje) je lahko tudi višje kot osnovno plačilo. Osnovno plačilo (osnovno 
število točk) se pomnoži s koeficientom domačih tekmovalcev v programu, v skladu s tabelo 14, 
ali koeficientom kategoriziranih športnikov v programu, ki znaša 1,2, če je izpolnjen 1. kriterij v 
tabeli 8, ali koeficientom ogroženosti tradicionalne panoge. Koeficient ogroženosti tradicionalne 
panoge znaša 1,2, če ima izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, manj kot 6 vadbenih skupin, vendar le ob izpolnjevanju pogoja, da 
izvajalec, v isti športni panogi, program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, izvaja najmanj 35 let (tradicija športne panoge). Izvajalcu se, ob 
izpolnjevanju pogojev, lahko upošteva le eden izmed omenjenih koeficientov, ki je višji od 1 – 
tisti, ki je zanj najugodnejši (ali koeficient domačih tekmovalcev v programu ali koeficient 
kategoriziranih športnikov v programu ali koeficient ogroženosti tradicionalne panoge). 
Pogoj za sofinanciranje trenerja je redna zaposlitev s strani društva (skladno z zakonom to velja 
le za strokovne delavce z ustrezno izobrazbo športne smeri in opravljenim strokovnim izpitom 
ali v primeru dovoljenja s strani Strokovnega sveta RS za šport) ali pogodbena vezava med 
društvom in trenerjem (strokovni delavec ima lahko status zasebnega športnega delavca, 
samostojnega podjetnika, …). Vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja (plača, regres, 
prehrana, prevoz, odpravnine, jubilejne nagrade, …) trenerju zagotavlja delodajalec (društvo) in 
ne občina. 
Vrednost točke (v eurih) se za področje sofinanciranja trenerjev v panožnih športnih šolah 
izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za sofinanciranje 
trenerjev v panožnih športnih šolah, deli z vsoto števila točk, namenjenih za plačila (končno 
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ovrednotenje) vseh izbranih trenerjev v panožnih športnih šolah. Vrednost sofinanciranja 
posameznemu izvajalcu (trenerju) je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s 
številom točk, ki so namenjene plačilu istega izvajalca (trenerja).   
 
 

IV. KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe 
vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. Športniki v okviru svojih 
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov.  
Sofinancira se lahko: 
 število ur najemnine objekta, vendar ne več kot 320 ur programa.  
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poseben pogoj je: 
 da izvajalci izvajajo vadbo najmanj 32 tednov v letu. 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe kakovostnega 
športa.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Za posamezne športne panoge se upoštevajo normativi vadbenih skupin, ki so določeni pri 
programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 
Normativi za sofinanciranje vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom 
pristojnih organizacij (za spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih 
organizacij, mora izvajalec poskrbeti sam).  
V vseh programih kakovostnega športa izvajalca se skupno upošteva največ 4 vadbene skupine 
(izvajalci v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini) oziroma največ 3 vadbene skupine 
(izvajalci v 3. kategoriji športnih panog v občini). V kolektivnih športnih panogah je pogoj za 
upoštevanje 4 vadbenih skupin tudi ta, da sta v tekmovalni sistem vključeni najmanj dve ekipi, 
kar zagotavlja vsem udeležencem dejansko udeležbo na tekmovanjih; upošteva se 2 vadbeni 
skupini za eno ekipo, ki nastopa v tekmovalnem sistemu. 
Če pri izvajalcu v 1. in 2. kategoriji športnih panog v občini, v programu kakovostnega športa, ni 
vključenih vsaj 30 odstotkov udeležencev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v 3. 
kategoriji športnih panog v občini pa vsaj 45 odstotkov udeležencev, s prebivališčem v občini in 
z državljanstvom RS, se v tem programu upošteva največ 8 udeležencev (individualne športne 
panoge) oziroma največ 24 udeležencev (kolektivne športne panoge). Meje, opredeljene v tem 
odstavku (delež udeležencev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS), niso fiksne in se 
izračunajo na podlagi zadnjih podatkov (spreminjajo se skladno (sorazmerno) s podatki v tabeli 
16).  
Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Upoštevajo se le 
stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (tabela 9 in 10). Vsota števila točk stroškov vseh 
vadbenih skupin predstavlja osnovno število točk programa, ki se pomnoži s koeficientom glede 
na kategorijo športne panoge v občini (1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 1 – 3. kategorija), 
in dodatno s koeficientom domačih tekmovalcev v programu. Koeficient domačih tekmovalcev v 
programu se določa v skladu s tabelo 16. Tako izračunana vrednost predstavlja število točk 
programa. 
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TABELA 16: Koeficient domačih tekmovalcev v programu (program kakovostnega športa) 
Delež tekmovalcev v programu, ki imajo 
prebivališče v občini in državljanstvo RS 
(individualne športne panoge) 

Delež tekmovalcev v programu, ki 
imajo prebivališče v občini in 
državljanstvo RS (kolektivne 
športne panoge) 

Koeficient domačih tekmovalcev v 
programu 

*0-44 % *0-44 % 1 
*45-59 % *45-59 % 1,25 
*60-74 % *60-74 % 1,3 
*75-100 % *75-100 % 1,35 
* Meje niso fiksne in se izračunajo na podlagi zadnjih podatkov. V tabeli 16 so podatki za leto 2012. Spodnja meja, v 2. vrstici, 
predstavlja 1,5-kratnik povprečja deležev tekmovalcev, s prebivališčem v občini in z državljanstvom RS, v programih vseh izbranih 
izvajalcev, in se izračuna posebej za individualne in posebej za kolektivne športne panoge. 
Vrednost točke (v eurih) je izračunana tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, predvidenih za kakovostni šport, deli z 
vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na področju kakovostnega športa. Vrednost sofinanciranja programa je določena 
tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa.  

 
 

V. VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda. Upoštevajo se vsi kategorizirani športniki na podlagi 
kategorizacije OKS – ZŠZ. Upošteva se zadnji status (naziv) športnika.  
 
      1.  Programi vadbe 
Sofinancira se lahko: 
 do 500 ur strokovnega kadra (trenerji, fizioterapevt, maser, zdravnik, psiholog), 
 do 500 ur najemnine objekta, 
 materialni stroški programa (stroški materiala, storitev in prevoza). 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe vrhunskega 
športa.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
 
TABELA 17: Vrednotenje strokovnega kadra za uro vadbe vsakega vrhunskega športnika  
Športna panoga Strokovni kader - 

trenerji (točke) 
Strokovni kader – fizioterapevt, maser, 
zdravnik, psiholog (točke) 

vse športne panoge 0,8 če v programu sodeluje vsaj eden izmed navedenih 
strokovnih delavcev, izvajalec pridobi 0,2 točke  

 
TABELA 18: Vrednotenje objekta za uro vadbe vsakega vrhunskega športnika 
 Objekt  Točke 
smučišče, ledena dvorana 0,5 
veliko nogometno igrišče 0,35 
velika telovadnica, notranji bazen 
(plavalna proga),   

0,25 

atletska steza (in drug prostor za 
vadbo atletike) 

0,2 

ostali športni objekti 0,15 

 
TABELA 19: Vrednotenje materialnih stroškov (stroški materiala, storitev in prevoza) za 
uro vadbe vsakega vrhunskega športnika  
Športna panoga Materialni stroški (točke) 
alpsko smučanje 1 
deskanje na snegu 1 
tek na smučeh 1 
biatlon 1 
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kolesarstvo 1 
hokej 1 
veslanje 1 
ostale športne panoge 0,5 

Upoštevajo se le stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (struktura stroškov je navedena v 
tabelah 17-19). Izračunajo se stroški za posameznega vrhunskega športnika (v točkah), ki se 
pomnožijo s koeficientom 1,3 (če gre za športnika svetovnega razreda) ali koeficientom 0,8 (če 
gre za športnika mednarodnega razreda) ali koeficientom 0,6 (če gre za športnika 
perspektivnega razreda), in dodatno s koeficientom glede na kategorijo športne panoge v občini 
(1,3 – 1. kategorija; 1,15 – 2. kategorija; 1 – 3. kategorija). Tako izračunana vrednost predstavlja 
število točk programa posameznega vrhunskega športnika. Število točk programa posameznega 
izvajalca je določeno z vsoto števila točk programov vseh vrhunskih športnikov posameznega 
izvajalca.  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za programe vrhunskega športa, deli z vsoto števila točk programov izbranih 
izvajalcev na področju programov vrhunskega športa. Vrednost sofinanciranja programa 
posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk 
programa istega izvajalca. 
 
       2.  Štipendije vrhunskih športnikov 
Na podlagi predloga izvajalca se podeli enoletna štipendija vrhunskim športnikom, ki so bili v 
preteklem letu dijaki ali študenti in so dosegli visoko uvrstitev. Namen je dodatno spodbuditi 
športnike, ki so uspešni tako v šoli kot v športu.   
2.1. Šteje se visoka uvrstitev športnikov (prvo, drugo in tretje mesto) na:  

- olimpijskih igrah, 
- paraolimpijskih igrah, 
- svetovnih članskih prvenstvih, 
- svetovnih prvenstvih invalidov, 
- svetovnih mladinskih prvenstvih, 
- evropskih članskih prvenstvih, 
- evropskih mladinskih prvenstvih. 

Upošteva se tudi končna (letna) uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal (prvo, drugo in tretje 
mesto). Tekmovanje v svetovnem pokalu mora biti razpisano in organizirano s strani ustrezne 
svetovne športne zveze oziroma združenja. 
 

A. POGOJI ZA PREJEM ŠTIPENDIJE 
Veljajo le naslednji pogoji: 
 da izvajalec in športnik podata predlog za prejem štipendije, 
 da je športna panoga izvajalca olimpijska športna panoga,  
 da je bil vrhunski športnik v preteklem letu dijak ali študent in je dosegel visoko uvrstitev na 

tekmovanjih, navedenih pod točko 2.1., 
 da je v letu visoke uvrstitve in v letu prejemanja štipendije športnik registriran tekmovalec 

izvajalca s sedežem v občini, 
 da je vrhunski športnik v preteklem letu kot dijak redno napredoval in dosegel vsaj prav 

dober uspeh (izjemoma na predlog župana zadostuje dober uspeh), 
 da je vrhunski športnik v preteklem letu kot študent redno napredoval. 
V kolektivnih športnih panogah lahko prejme štipendijo le tekmovalec, ki je aktivno pripomogel 
k uspehu svoje ekipe. Pravico do štipendije izgubi športnik, ki je kršil etične in moralne norme, 
škodoval ugledu države, občine ali športne organizacije, za katero je nastopil ali je dokazano 
uporabljal nedovoljena poživila in bil naknadno diskvalificiran. V primeru, da športnik izgubi 
pravico do štipendije, štipendijo pa je že prejel, je celoten prejet znesek dolžan vrniti v roku 60 
dni od pisnega poziva za vračilo s strani občine. Po preteku roka tečejo zakonite zamudne 
obresti. 
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B. MERILA ZA PREJEM ŠTIPENDIJE 
Štipendijo prejmejo vsi vrhunski športniki, ki izpolnjujejo pogoje.  

                                                                                                
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA ŠTIPENDIJE 

Osnovna skupna višina štipendije je za vrhunske športnike v individualnih in kolektivnih 
športnih panogah 100 točk, če pa je bila visoka uvrstitev dosežena v ekipnem nastopu v 
individualnih športnih panogah, pa je osnovna skupna višina štipendije na člana ekipe 50 točk. 
Če je posamezen tekmovalec v individualni športni panogi dosegel uspeh tako v posamičnem kot 
ekipnem nastopu, se mu šteje le posamični nastop (100 točk). Osnovna skupna višina štipendije 
se pomnoži s koeficientom glede na kategorijo športne panoge v občini (1; 0,75; 0,5 ali 0). Tako 
dobljena vrednost predstavlja število točk štipendije.  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za štipendije vrhunskih športnikov, deli z vsoto števila točk vseh podeljenih 
štipendij vrhunskim športnikom. Skupna višina štipendije posameznega športnika je določena 
tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk njegove štipendije. Skupna višina 
štipendije (celoten znesek), ki je izplačana posameznemu športniku, ne sme presegati 2-kratnika 
povprečne mesečne bruto plače v RS. Mesečni znesek štipendije je določen tako, da se skupna 
višina štipendije deli z 12. 
 
 

VI. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, 
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, 
preprečevati upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. 
Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega časa. 
Sofinancira se lahko: 
 80 ur najemnine objekta/skupino, 
 80 ur strokovnega kadra za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let.  
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športne 
rekreacije.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 20 udeležencev. Normativi za sofinanciranje 
vadbenih skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za 
spoštovanje normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora 
izvajalec poskrbeti sam).    
Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Upoštevajo se le 
stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (tabela 2 in 3). Vsota števila točk stroškov vseh 
vadbenih skupin predstavlja osnovno število točk programa, ki se pomnoži s koeficientom glede 
na udeležbo udeležencev, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (koeficient domačih 
udeležencev v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa. 
Koeficient domačih udeležencev v programu, se izračuna kot količnik med številom udeležencev 
v tem programu, ki imajo prebivališče v občini (in državljanstvo RS) ter številom vseh 
udeležencev v tem programu.  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za športno rekreacijo, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na 
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področju športne rekreacije. Vrednost sofinanciranja programa je določena tako, da se vrednost 
točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa.  
 
 

VII. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom.  
Sofinancira se lahko: 
 80 ur strokovnega kadra/skupino, 
 80 ur najemnine objekta/skupino. 
Navedene ure so pedagoške ure, ki trajajo 45 min. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izvajajo programe športa 
invalidov.  
 

C. VREDNOTENJE PROGRAMA 
Sofinancira se vadbena skupina, ki vključuje 2 udeleženca. Normativi za sofinanciranje vadbenih 
skupin niso nujno enaki predpisanim normativom pristojnih organizacij (za spoštovanje 
normativov vadbenih skupin, določenih s strani pristojnih organizacij, mora izvajalec poskrbeti 
sam).    
Pri vsakem programu se izračunajo stroški za vadbeno skupino (v točkah). Upoštevajo se le 
stroški, ki so predvideni za sofinanciranje (tabela 2 in 3). Vsota števila točk stroškov vseh 
vadbenih skupin predstavlja osnovno število točk programa, ki se pomnoži s koeficientom glede 
na udeležbo udeležencev, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS (koeficient domačih 
udeležencev v programu). Tako izračunana vrednost predstavlja število točk programa. 
Koeficient domačih udeležencev v programu, se izračuna kot količnik med številom udeležencev 
v tem programu, ki imajo prebivališče v občini (in državljanstvo RS) ter številom vseh 
udeležencev v tem programu.  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za šport invalidov, deli z vsoto števila točk programov izbranih izvajalcev na 
področju športa invalidov. Vrednost sofinanciranja programa je določena tako, da se vrednost 
točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega programa.  
 
 

VIII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V 
ŠPORTU 

1.  Izobraževanje študentov na Fakulteti za šport 
Študentom Fakultete za šport višjih letnikov (izključen je le 1. letnik) se lahko 
sofinancirajo: 
 stroški bivanja in izvedbe obveznih študijskih programov, ki se izvajajo izven sedeža 

fakultete. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 
 da ima študent, ki dela pri izvajalcu, stalno prebivališče na območju občine, 
 da imata izvajalec športnih programov in študent sklenjeno pogodbo, v kateri se študent 

zavezuje, da bo po uspešno končanem izobraževanju pri izvajalcu še najmanj eno leto 



  

241 

opravljal vzgojno izobraževalno delo v športu, 
 da je študent v preteklih letih redno napredoval v višje letnike (dokazilo o opravljenih 

študijskih obveznostih). 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 20: Merila za sofinanciranje izobraževanja študentov na Fakulteti za šport  
Merilo  Točke 
Povprečna ocena vseh predmetov v preteklem študijskem 
letu  

Največ točk prejme študent, ki ima 
najvišjo povprečno oceno. Ostali 
študenti prejmejo ustrezno nižje 
število točk glede na razvrstitev.  

10-0  

Reference študenta – njegove tekmovalne izkušnje  Da 5 
 Ne 0 
Reference študenta (športno pedagoške izkušnje – kot 
vaditelj, trener, …) 

Da 5 

 Ne 0 
Razvrstitev športne panoge v občini  1. kategorija 30 
 2. kategorija 15 
 3. kategorija 5 

Izberejo se vloge največ treh izvajalcev – tiste, ki so bile ovrednotene z najvišjim številom točk.   
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več 
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine; 
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; 
vrhunski šport …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge izvajalca, sta 
naslednja kriterija izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno pedagoških izkušenj 
študenta.  
 

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za izobraževanje študentov na Fakulteti za šport, deli z vsoto števila točk vlog 
izbranih izvajalcev na področju izobraževanja študentov na Fakulteti za šport. Vrednost 
sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v 
eurih) pomnoži s številom točk vloge izvajalca, doseženih na podlagi meril v tabeli 20.   
 

2.  Štipendiranje študentov Fakultete za šport 
Sofinancira se lahko: 
 enoletna štipendija študentom višjih letnikov Fakultete za šport (izključen je le 1. letnik). 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 
 da izvajalec in študent podata predlog za prejem štipendije, 
 da ima študent, ki dela pri izvajalcu, stalno prebivališče na območju občine, 
 da imata izvajalec športnih programov in študent sklenjeno pogodbo, v kateri se študent 

zavezuje, da bo po uspešno končanem izobraževanju pri izvajalcu še najmanj eno leto 
opravljal vzgojno izobraževalno delo v športu, izvajalec pa se zavezuje, da bo k njegovi 
štipendiji prispeval najmanj 20 odstotkov vrednosti sofinanciranja s strani občine, 

 da je študent v preteklih letih redno napredoval v višje letnike (dokazilo o opravljenih 
študijskih obveznostih). 

 
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 

TABELA 21: Merila za sofinanciranje štipendij študentov višjih letnikov Fakultete za šport 
Merilo  Točke 
Povprečna ocena vseh predmetov v preteklem študijskem letu  Največ točk prejme študent, ki ima 

najvišjo povprečno oceno. Ostali 
študenti prejmejo ustrezno nižje 
število točk glede na razvrstitev. 

10-0  

Reference študenta – njegove tekmovalne izkušnje  Da 5 
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 Ne 0 
Reference študenta (športno pedagoške izkušnje - kot vaditelj, 
trener, …) 

Da 5 

 Ne 0 
Razvrstitev športne panoge v občini  1. kategorija 30 

2. kategorija 15 
3. kategorija 5 

Izbere se vloga enega izvajalca – tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.   
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več 
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine; 
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; 
vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge izvajalca, sta 
naslednja kriterija izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno pedagoških izkušenj 
študenta.   
 

   C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za štipendiranje študentov na Fakulteti za šport, deli s številom točk vloge 
izbranega izvajalca na področju štipendiranja študentov na Fakulteti za šport. Ker se izbere le 
ena vloga, se celoten znesek podeli enemu izvajalcu (študentu). Skupna višina štipendije (celoten 
znesek), ki je izplačana posameznemu študentu, ne sme presegati 2-kratnika povprečne 
mesečne bruto plače v RS. Mesečni znesek štipendije je določen tako, da se skupna višina 
štipendije deli z 12. 
 
      3.  Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu  
Sofinancirajo se lahko: 
 stroški usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki delujejo v društvih 

oziroma klubih s sedežem v občini (v obsegu minimalnega števila ur na posameznih 
stopnjah usposabljanja - 40, 130 oziroma 300 ur in največ 5 dni izpopolnjevanja na 
seminarjih – 5 x 8 ur).  

Vsakemu izbranemu izvajalcu se lahko sofinancira največ eno usposabljanje in eno 
izpopolnjevanje enega strokovnega delavca.  
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 
 da strokovni delavec aktivno dela v športnem društvu ali klubu s sedežem v občini,  
 da imata izvajalec športnih programov in strokovni delavec sklenjeno pogodbo o delu. 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 22: Merila za sofinanciranje programov usposabljanja in spopolnjevanja  
Merilo  Točke 
Reference strokovnega delavca – njegove tekmovalne 
izkušnje  

Da 5 

 Ne 0 
Reference strokovnega delavca (športno pedagoške 
izkušnje – kot vaditelj, trener, …) 

Da 5 

 Ne 0 
Delovna doba strokovnega delavca na področju športa  Največ točk prejme tisti strokovni delavec, ki ima 

najvišjo delovno dobo. Ostali strokovni delavci 
prejmejo ustrezno nižje število točk glede na 
razvrstitev. 

10-0  

Razvrstitev športne panoge v občini  1. kategorija 30 
2. kategorija 15 
3. kategorija 5 

Izberejo se vloge največ desetih izvajalcev – tiste, ki so bile ovrednotene z najvišjim številom 
točk.  
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več 
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine; 
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športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; 
vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge izvajalca, sta 
naslednja kriterija izbire rang tekmovalnih izkušenj in leta športno pedagoških izkušenj 
strokovnega delavca.   
 

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Ura usposabljanja oziroma izpopolnjevanja je ovrednotena z 1 točko. Število točk programa 
usposabljanja oziroma izpopolnjevanja je določeno tako, da se število vseh ur usposabljanja 
oziroma izpopolnjevanja pomnoži z vrednostjo ene ure usposabljanja oziroma izpopolnjevanja.  
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za usposabljanje in izpopolnjevanje, deli z vsoto števila točk programov izbranih 
izvajalcev na področju usposabljanja in izpopolnjevanja. Vrednost sofinanciranja programa 
posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži z vsoto števila 
točk programov usposabljanja in izpopolnjevanja istega izvajalca.   
 
 

IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne predvsem pa uporabne 
in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso. 
Sofinancira se lahko: 
 raziskava na področju športa, ki zagotavlja ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:  
 da imajo sedež v občini, 
 da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo), 
 da ima raziskava zagotovljeno sofinanciranje iz javnih financ (država). 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 23: Merila za sofinanciranje znanstvene raziskave 
Merilo  Točke 
Reference izvajalca oziroma zaposlenih oseb pri 
izvajalcu raziskav (število objavljenih člankov v 
indeksiranih revijah)  

Največ točk prejme izvajalec oziroma 
zaposlene osebe pri izvajalcu raziskav, ki 
ima/jo največ objavljenih člankov. Ostali 
izvajalci oziroma zaposlene osebe pri 
izvajalcu raziskav, prejmejo ustrezno nižje 
število točk glede na razvrstitev.  

10-0  

Reference izvajalca oziroma zaposlenih oseb pri 
izvajalcu raziskav (prenos izsledkov raziskav v prakso 
– število patentov oziroma drugih uporabnih znanj za 
športno stroko)   

Največ točk prejme izvajalec oziroma 
zaposlene osebe pri izvajalcu raziskav, ki 
je/so s svojimi izsledki prispeval/i k 
največjemu številu patentov oziroma 
drugim uporabnim znanjem za športno 
stroko. Ostali izvajalci oziroma zaposlene 
osebe pri izvajalcu raziskav, prejmejo 
ustrezno nižje število točk glede na 
razvrstitev. 

10-0  

Izbere se vloga enega izvajalca – tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.  
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki ima v 
rednem delovnem razmerju oziroma pogodbenem razmerju več strokovnih delavcev z ustrezno 
izobrazbo. 
 

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za znanstvenoraziskovalno dejavnost, deli s številom točk vloge izbranega izvajalca 
na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Ker se izbere le ena vloga, se celoten znesek 
podeli enemu izvajalcu.  
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X. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA  

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, 
financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom. 
Sofinancirajo se lahko: 
 informacijske baze za potrebe občine, 
 nakup tehnologije. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:  
 da imajo sedež v občini, 
 da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo). 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
TABELA 24: Merila za sofinanciranje informacijskega sistema na področju športa 
Merilo  Točke 
Ponudba izvajalca Največ točk prejme izvajalec, ki ima 

najboljšo ponudbo glede na zahteve 
naročnika (občine). Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk 
glede na razvrstitev. 

30-0  

Reference izvajalca  Največ točk prejme izvajalec, ki ima 
najboljše reference s področja 
informatike in športa. Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk 
glede na razvrstitev. 

10-0  

Izbere se vloga enega izvajalca – tista, ki je bila ovrednotena z najvišjim številom točk.  
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki ima v 
rednem delovnem razmerju oziroma pogodbenem razmerju več strokovnih delavcev z ustrezno 
izobrazbo. 
 

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za informacijski sistem na področju športa, deli s številom točk vloge izbranega 
izvajalca na področju informacijskega sistema na področju športa. Ker se izbere le ena vloga, se 
celoten znesek podeli enemu izvajalcu. 
 
 

XI. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST NA PODROČJU ŠPORTA  

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih 
športnih publikacij. 
Sofinancira se lahko: 
 periodična literatura, 
 strokovna literatura, 
 propagandno gradivo, 
 računalniški programi in avdiovizualni material. 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati le naslednje pogoje:  
 da imajo sedež v občini, 
 da delujejo najmanj eno leto (so eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo), 
 da predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje 

publikacije ter natančen finančen načrt. 
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in izdajajo strokovno literaturo in 
druge periodične in občasne športne publikacije.  



  

245 

Kriterij sofinanciranja:  
- strokovna literatura (500 točk), 
- periodična literatura (400 točk), 
- propagandno gradivo in računalniški programi ter avdiovizualni material (200 točk), 

vendar ne več kot 20 odstotkov sredstev v letnem programu športa, predvidenih za 
založniško dejavnost na področju športa. 

 
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  

Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za založniško dejavnost na področju športa, deli z vsoto števila točk vseh vlog 
izbranih izvajalcev na področju založniške dejavnosti na področju športa. Vrednost 
sofinanciranja posameznemu izvajalcu je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži 
s številom točk izbrane vloge izvajalca.    
 
 

XII. ŠPORTNE PRIREDITVE 

Sofinancirajo se lahko mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve, 
katerih glavni cilj je spodbuditi ljudi za šport (športno aktivnost) in promovirati občino. Šolska 
športna tekmovanja se po tej postavki ne sofinancirajo. 
Velike mednarodne športne prireditve so opredeljene v skladu z 52. členom zakona. Te 
prireditve so: olimpijske igre, sredozemske igre, univerziade, svetovna in evropska prvenstva 
(tudi mladinska), svetovni pokali, grand prix mitingi in turnirji. 
Sofinancirajo se lahko: 
 materialni stroški (stroški materiala in blaga), 
 stroški storitev.  
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in organizirajo športne prireditve.  
Kriterij sofinanciranja:  

- velike mednarodne športne prireditve (500 točk), 
- manjše mednarodne športne prireditve oziroma turnirji in državna prvenstva (300 

točk), 
- medobčinska in občinska športna prvenstva ter rekreativne športne prireditve (200 

točk). 
Če se je izvajalec v preteklem letu oziroma letu razpisa (do oddaje vloge na razpis) prostovoljno 
udeležil vsaj enega dogodka oziroma prireditve, na katerega je bil vabljen s strani občine, se mu 
športna prireditev vrednoti z dodatnimi točkami (največ do 50 točk). 
   

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za športne prireditve, deli z vsoto števila točk vseh vlog izbranih izvajalcev na 
področju športnih prireditev. Vrednost sofinanciranja posameznemu izvajalcu je določena tako, 
da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk izbrane vloge izvajalca, ki je določeno 
vnaprej glede na vrsto prireditve.  
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XIII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV TER ZAVODOV NA 
LOKALNI RAVNI 

Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze 
oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze, ki so združene v OKS – ZŠZ 
kot osrednjo krovno športno organizacijo, in druge zveze.  
Na področju športa delujejo na lokalni ravni tudi zavodi in druge organizacije. Vse te 
organizacije za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih 
stroškov in dohodkov zaposlenih.  
Sofinancira se lahko: 
 delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni (stroški zaposlenih – 

poslovodenje, računovodstvo in kritje osnovnih materialnih stroškov). 
 

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
Sofinancirajo se lahko le društva, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Vsakemu izbranemu društvu se sofinancira delovanje v višini 75 točk, zvezi športnih društev v 
višini  400 točk in zavodu na lokalni ravni v višini 400 točk. 
 
TABELA 25: Merila za sofinanciranje delovanja športnih društev in zvez športnih društev 
ter zavodov na lokalni ravni  
Merilo  Točke 
Število udeležencev, s prebivališčem v občini in 
z državljanstvom RS, v vseh programih 
izvajalca (velja le za zavod in zvezo športnih 
društev) 

Največ točk prejme izvajalec, ki ima v svojih 
programih največ udeležencev, s prebivališčem v 
občini in z državljanstvom RS. Ostali izvajalci 
prejmejo ustrezno nižje število točk glede na 
razvrstitev. 

10-0  

Tradicija izvajalca   Največ točk prejme izvajalec, ki deluje največ let. 
Ostali izvajalci prejmejo ustrezno nižje število 
točk glede na razvrstitev. 

10-0  

Razvrstitev športne panoge v občini (velja le za 
športna društva) 

1. kategorija 30 
2. kategorija 15 
3. kategorija 5 

Število točk glede na kazalce za razvrščanje 
športnih panog v občini (velja le za športna 
društva) 

Največ točk prejme izvajalec, ki je zbral najvišje 
število točk pri razvrščanju športnih panog v 
občini. Ostali izvajalci prejmejo ustrezno nižje 
število točk glede na razvrstitev. 

20-0  

Izberejo se vloge največ štirih društev (dve v individualnih športnih panogah in dve v 
kolektivnih športnih panogah), vloga ene zveze in vlogi dveh zavodov – tiste, ki so bile 
ovrednotene z najvišjim številom točk. Če se na razpis ne prijavi zavod oziroma zveza, se 
izberejo dodatna društva (skupno število sofinanciranih društev, zvez in zavodov je največ 7).    
Če je več vlog izvajalcev ovrednoteno z enakim številom točk, se izbere izvajalec, ki izvaja več 
vsebin (programov) v javnem interesu občine (interesna športna vzgoja otrok in mladine; 
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; 
vrhunski šport; …). Če se na podlagi prejšnjega kriterija ne more izbrati vloge izvajalca, se izbere 
izvajalec, ki ima v rednem delovnem razmerju oziroma pogodbenem razmerju več strokovnih 
delavcev z ustrezno izobrazbo. 
  

C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za delovanje športnih društev in zvez športnih društev ter zavodov na lokalni ravni, 
deli z vsoto števila točk vlog izbranih izvajalcev na področju delovanja športnih društev in zvez 
športnih društev ter zavodov na lokalni ravni. Vrednost sofinanciranja posameznemu izvajalcu 
je določena tako, da se vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk izbrane vloge izvajalca, 
ki je določena vnaprej (75 točk ali 400 točk).  
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XIV.  RAZVOJNO–RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA 

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga 
pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu. 
Sofinancira se lahko: 

 izvedba različnih testiranj za mlade kategorizirane športnike (do 20 let) na Fakulteti za 
šport oziroma pri drugem pristojnem izvajalcu.  

A. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. členu pravilnika.  
 

B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
Sofinancirajo se vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in imajo v programu športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vključene kategorizirane športnike, 
ki so deležni storitev, ki se sofinancirajo po tej postavki. 
 
TABELA 26: Vrednotenje kategoriziranih športnikov 
kategorizacija točke 
športnik svetovnega razreda  10 točk 
športnik mednarodnega razreda  8 točk 
športnik perspektivnega razreda  6 točk 
športnik državnega razreda  4 točke 
športnik mladinskega razreda  2 točki 

 
C. VREDNOST TOČKE IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  

Število točk posameznega izvajalca je določeno tako, da se pri posameznem izvajalcu seštejejo 
točke vseh kategoriziranih športnikov, ki so deležni storitev, ki se sofinancirajo po tej postavki. 
Vrednost točke (v eurih) se izračuna tako, da se višina sredstev v letnem programu športa, 
predvidenih za razvojno-raziskovalno dejavnost, meritve, analize in svetovanja, deli z vsoto 
števila točk izbranih izvajalcev na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti, meritev, analiz in 
svetovanj. Vrednost sofinanciranja programa posameznemu izvajalcu je določena tako, da se 
vrednost točke (v eurih) pomnoži s številom točk istega izvajalca.   
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Bled je na 17. redni seji, dne 3. 12. 2013 pri obravnavi Pravilnika  o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v 
Občini Bled – 3 sprejel odločitev, da se na podlagi pripomb in predlogov danih v času razprave, 
Priloga pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled posreduje v 
ponovno obravnavo in uskladitev svetnicam in svetnikov ter športnim društvom v občini Bled in 
nato ponovno predlaga v potrditev Občinskemu svetu. 
 
Dne 22. 1. 2014 je župan v ta namen sklical sejo, na kateri je bila Priloga pravilnika, s 
predlaganimi predlogi in pripombami  dana v ponovno obravnavo. V času razprave je župan 
sprejel odločitev, da imenuje ožjo delovno skupino, ki bo zastopala interese vseh vpletenih, 
proučila dane predloge in pripombe ter pripravila usklajeno gradivo za ponovno obravnavo in 
sprejem na občinskem svetu.  
 
Župan je dne 22. 1. 2014 imenoval Komisijo za šport (Jernej Slivnik kot predstavnik 
individualnih športnih panog, Matjaž Silič kot predstavnik kolektivnih športnih panog, Igor 
Justin kot zunanji strokovni sodelavec ter Janez Fajfar in Matjaž Berčon kot predstavnika 
občine), ki je na svojih sejah dne 30. 1. 2014 in 3. 3. 2014  obravnavala dopolnitve, predloge in 
pripombe, jih strokovno proučila in uskladila ter pripravila nov usklajen predlog Priloge 
pravilnika, ki ga soglasno predlaga v potrditev Občinskemu svetu.   
 
Zaradi boljše vsebinske preglednosti je gradivo pripravljeno tako, da so predlagane spremembe 
in dopolnitve Priloge pravilnika označene z rumeno barvo.  
 
 
Pripravila 
Polona Zalokar, svetovalka za družbene in gospodarske zadeve 
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15) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k 

Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  1. Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Zavoda za 

kulturo Bled za leto 2013 in  
2. Občinski svet Občine Bled sprejem soglasja k Programu dela 
Zavoda za kulturo Bled za leto 2014. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
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Poslovno poročilo za leto 2013 – PRILOGA 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED 
PLAN ZA LETO 2014 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE 

 
 
Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 v vsebinskem smislu temelji na sledečih  osnovah : 
 

- poslanstvu Zavoda za kulturo Bled, opredeljenem v temeljnih ustanovnih aktih 
zavoda 

- določilih upravljavskih pogodb tako za kulturni spomenik Blejski grad kot tudi za 
kongresno kulturni center Festivalna dvorana Bled 

- vsebini dolgoročnih  upravljavskih načrtov in sprejetih načrtov investicijskih namer 
- vlogi, ki jo ima  Zavod za kulturo Bled pri organizaciji in izvedbi lokalnih kulturnih 

prireditev in aktivnosti  
- podatkoh o poslovanju v prvih devetih desetih mesecih leta 2013. 

 
Zavod za kulturo Bled za svoje delovanje ne prejema nobenih stalnih proračunskih sredstev in 
tudi v letu 2014 se v tem pogledu ne pričakuje nobenih sprememb. Zato tržni prihodki, 
pridobljeni v okviru objektov v upravljanju, predstavljajo najpomembnejšo in edino osnovo za 
poslovnaje v vseh pogledih, tako v smislu enostavnega upravljanja in vzdrževanja kot tudi v 
pogledu investicij in razvoja.  
Podatki o prihodkih za obdobje leta 2013 ( 1.853.245,33 EUR ) predstavljajo realno primerjavo 
in osnovo za predlog plana za leto 2014.  
 
Ob upoštevanju teh rezultatov zato za leto 2014 v finančnem smislu predlagamo plan v višini 
1.900.000 EUR, kar je 4,4 % višje kot načrtovano za leto 2013. Obrazložitev se nahaja v poglavju 
o prihodkih, poleg tega pa v nadaljevanju navajamo in na kratko opisujemo še vse ostale 
bistvene vsebinske elemente plana za naslednje leto.     
 
Na splošno bodo glavni poudarki v okviru našega  poslovanje sledeči : 
 
- tudi v naslednjem letu bomo vzdrževali dosežen visok standard urejenosti obeh objektov 

v upravljanju 
- skrbno bomo zasledovali vse razpise in se na osnovi gradbene dokumentacije, 

pridobljene v letu 2013, udeleževali razpisov ter tako skušali pridobiti tudi zunanje vire 
za realizacijo investicijskih namer v skladu z upravljavsko in investicijsko strategijo 

- poleg tega bomo izvajali vsa potrebna vzdrževalna dela 
- poslovanje bo varčevalno naravnano, saj bomo s tem skušali oblikovati čim višje  lastne 

fonde za realizacijo vsaj dela investicijskih namer tudi v primeru, da na razpisih ne bi bili 
uspešni   

- tudi v teku leta 2014 bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne in druge potrebne 
dokumentacije za nadalnje posege 

- skrbeli bomo za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v upravljanju kot 
sredstvo za pospeševanje obiska 

- tudi v naslednjem letu bomo skrbno zasledovali razvoj situacije v zvezi z objektom 
Pristava kot pomembnega elementa širšega grajskega kompleksa. 

 
 
 
Kratke vsebinske obrazložitve k posameznim najpomembnejšim postavkam finančnega plana 
navajam v nadaljevanju. 
 
Prihodki : 
 
V letu 2014 načrtujemo prihodke v skupni višini 1.900.000 EUR. Najpomembnejši prihodkovni 
segmenti so sledeči : 
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-  prihodki od vstopnin : 
 

Prihodki od vstopnine na Blejski grad ostajajo  najpomembnejši vir za poslovanje 
zavoda. Načrtujemo prihodke v višini 1.645.000 EUR,  kar je 5,6 % več kot v letu 
2013. Glavni razlog za dvig plana je v višji vstopnini, pri čemer je potrebno poudariti, 
da načrtovani prihodki procentualno in seveda tudi nominalno zaostajajo za 
odstotkom dviga vstopnine  zaradi sledečih razlogov : 
o glede na opažanja dejanske situacije pričakujemo, da bo povišanje  vstopnine 

odvrnilo od obiska ca 3 % obiskovalcev 
o ne glede na rezultate razpisov načrtujemo v jesenskem času v vsakem primeru  

investicijo v muzejski trakt ( izkoriščanje podstrešja, zamenjava kritine, ev. 
dopolnitev razstave).  Zato pričakujemo na gradu po 15.10. 2014 omejitve obsega 
obiska in posledično znižano vstopnino ( kot leta 2008) za obdobje od 15.10. – 
20.12. 2014 in posledično samo ca 40 % normalnega obsega prihodkov v tem 
času. 

Zaradi pomena prihodkov od vstopnine bomo Blejskemu gradu seveda tudi v letu 
2014 posvečali največ naporov predvsem v smislu promocije in organizacije grajskih 
prireditev kot oblike pospeševanja obiska.  

 
- prihodki od najemnin: 

 
Prihodke od najemnin načrtujemo nekaj višje  od plana leta 2013, saj realizacija 
nakazuje, da bo plan presežen. Prav tako opažamo povečevanje števila aranžmajev, 
katerim dajemo Viteško dvorano v najem, enako pa glede na sklenjeno pogodbo s 
povečevanjem obiska proporcionalno raste tudi najemnina za izvajalca fotografiranja 
. Novih oddaj v najem ne načrtujemo, saj se bomo predvsem pri prenovljenih 
prostorih na gradu raje posvetili bogatejši ponudbi ( 3. in 4. etaža okroglega stolpa, 
podstrešja ), ki bo upravičevala tudi višjo vstopnino, le ta pa omogočila tudi kritje 
stroškov nove ponudbe. Načrtujemo prihodke od najemnin v višini 105.000 EUR. 
 

- prihodki Festivalne dvorane : 
 

Poslovni turizem na Bledu se še vedno nahaja v krizi in tudi za leto 2014 bistvenega 
povečanja naročil ni. Prav tako Kongresni urad Bled tržno še vedno ni toliko aktiven, 
da bi na kratek rok smeli upati na boljše čase. Tako je večina najemov in dogodkov v 
Festivalni dvorani še vedno na strani kulturnih prireditev, katerih število se na drugi 
strani povečuje.  V tem segmentu pričakujemo v letu 2014 tudi dva nova festivala ( 
filmski in mladi pevski talenti), istočasno pa je dejstvo, da so ti aranžmaji bistveno 
občutljivejši na cene najema dvoran. Zato načrtujemo prihodke v višini plana leta 
2013 – 95.000 EUR. Pričakujemo, da se bo v drugi polovici leta 2014 iz Festivalne 
dvorane v prostore Triglavskega narodnega parka preselila Lokalna turistična 
organizacija Turizem Bled, zato bomo morali nadomestiti tudi izpad prihodkov od 
najemnine za ca . pol leta. 

 
      -       ostali prihodki: 
 

 Ostali prihodki so vezani predvsem na prihodke od organizacije porok in drugih 
aranžmajev na Blejskem gradu. Tudi v tekočem in za prihodnje leto ugotavljamo 
padec števila porok na domačem trgu in rast tujih, predvsem iz Rusije in  Velike 
Britanije. Konkurenca lokacij za poroke je iz dneva v dan večja, prav tako je zelo 
opazno varčevanje tudi pri tem slavnostnem dogodku. V letu 2014 načrtujemo 
prihodke v višini 40.000 EUR. Enako velja za prihodke od ostalih aranžmajev, katere 
načrtujemo v višini 10.000 EUR. 
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Odhodki : 
 

- energija: 
 

Pri stroških energije smo zmanjšanje dosegli predvsem na Blejskem gradu z 
investicijami v osvetlitev objekta z novejšo tehnologijo , prehodom na ogrevanje z 
zemeljskim plinom in ogrevalno tehniko v muzejskem traktu ob prenovi leta 2008. 
Na tej osnovi bi bil plan za leto 2014 lahko še nižji ( ca – 20 % glede na plan za tekoče 
leto ), vendar pričakujemo povečano porabo v jesenskem delu zaradi načrtovane 
investicije. Zato načrtujemo nekoliko manjše znižanje na nivo 41.000 EUR ( - 10 % 
glede na plan za tekoče leto ).   
 
 
 
 

- material: 
 
Stroške materiala v letu 2014 načrtujemo v višini 48.000 EUR. Plan je osnovan na 
izkušnjah iz rednega  letnega obsega del v preteklih leti in  pričakovanem številu  
obiskovalcev ( santarni material, tehnični material itn) . 

 
- strošek dela : 
 

Načrtujemo, da bomo v letu 2014 poslovali z enakim številom stalno zaposlenih, zato 
je tudi plan stroškov dela za redno zaposlene enak, torej 423.000 EUR. Glede na 
povečanje plana pa se delež stroškov dela realno zmanjšuje na delež 22 % od 
prihodkov.  
V teku leta 2013 smo z ureditvijo spodnjega parkirišča pričeli tudi z urejevanjem 
prometa na obeh parkirnih površinah, posebej ob visokih frekvencah ( vikendi, 
poroke, prireditve, protokolarni obiski, posebni aranžmaji ). Prav tako se je na gradu 
zvrstilo preko 60 dogodkov, ki so zahtevali dodatno, predvsem tehnično pomoč. 
Enako situacijo pričakujemo tudi v letu 2014, zato povečujemo strošek na postavki 
študentsko delo na 13.000 EUR, na drugi strani pa znižujemo stroške drugih storitev 
(varovanje). 
 

- stroški storitev:  
 

Stroške storitev v primerjavi s planom za tekoče leto plansko zmanjšujemo za 8 % na 
289.000 EUR. Zmanjšanje stroškov bomo realizirali na postavkah : 
 

- storitve finančnega servisa ( prihod svetovalke za finance na zavod za polni delovni 
čas  ) 

- stroški informacijskega sistema  ( dogovor o nižji farnšizi za sistem identifikacije 
obiskovalcev ) 

 Na enakem nivoju kot v tekočem letu ohranjamo področja : 
- pogodbeno delo, avtorski honorarji 
- stroški zavarovanj, reprezentance, sejnin 
- sistem varovanja 
- čiščenje 
- organizacija tržnih aktivnosti 
- stroški ostalih storitev. 

 
-       stroški promocije 
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Tudi za strošek promocije velja, da ga plansko ohranjamo na enakem nivoju . 
Prisotnost v medijih in stalna promocija, ki jo izvajamo sami ali pa skupaj s  
poslovnimi partnerji, je namreč pogoj za generiranje visokega obiska. Glede na 
popolno odvisnost od trga mora naš zavod delovati po podjetniških principih  in se 
predvsem s pomočjo promocije boriti za prepoznavnos tin posledični posel z objekti 
v upravljanju. Načrtujemo strošek v višini 100.000 EUR.  

      
- stroški animacije 
 

Program prireditev, predvsem na Blejskem gradu, je lepo zaživel in na tej osnovi 
imamo letno preko 5.000 dodatnih obiskovalcev. Smatramo, da je pomembno, da oba 
objekta kot stalno mesto kulturnega dogajanja osvojijo tako domači kot tuji 
obiskovalci, saj se s tem v veliki meri dviguje nivo kulturnega dogajanja v kraju. V tej 
nameri smo v določeni meri že uspeli in bomo program nadaljevali tudi v letu 2014. 
Zato tudi stroške animacije ohranjamo na enakem nivoju  - 60.000 EUR. 

 
Pred navedbo vsebinskih in stroškovnih podatkov za naslednja dva segmenta – stroške 
tekočega vzdrževanja in stroške  investicij -  je potrebno upoštevati, da stroške navajamo v 
variantah zaradi sledečih dejstev.  
Na zavodu smo v teku leta 2013 pridobili projekte in gradbeno dovoljenje za projekt 
prenove in izrabe podstrešij traktov A in B na zgornji grajski terasi. S tem projektom se 
bomo udeležili tudi javnega razpisa za Norveške sklade in skušali pridobiti za prenovo 
sredstva iz teh virov. V tem trenutku ne vemo, v kakšnem obsegu nas bo prenova finančno 
bremenila glede na uspeh pri razpisu ( lastna sredstva je potrebno zagotoviti v višini 5 % ), 
prav tako pa je od rezultata razpisa odvisna tudi  časovnica realizacije ( 2014 in 2015 ) in 
tudi ev. fazna realizacija projekta iz lastnih sredstev, če na razpisu ne bi bili uspešni. 
Zato navajam plan za leto 2014 za ta segment v treh variantah in sicer : 
 
a) za primer, da nas investicija v letu 2014 še ne bo bremenila 
b) za primer, da nas bo bremenila  
c) za primer, da na razpisu ne bi bili uspešni. 

 
a)       Obremenitev iz naslova investicije v trakta A in B v letu 2014 ni : 

 
- stroški tekočega vzdrževanja 

 
Tudi v naslednjem letu bomo skušali z vložki v tekoče vzdrževanje in osvežitve 
ohranjati  objekte v dobrem stanju in z urejeno zunanjo podobo. Za leto 2014 
načrtujemo :  
 
- stroške vsakoletnih opravil pri vzdrževanju objekta in urejevanju njegove   

notranjosti in zunanjosti  
- prenovo notranjega stopnišča od spodnje terase do podesta pred Viteško 

dvorano 
- obnovo zunanjih poslikav ( kapela, portal pred Viteško dvorano, grb nad vhodom 

v prostor s trafo postajo, sončna ura – zgornja terasa ) 
- urejevanje gozdnih in parkovnih površin / odstranitev obolelih in poškodovanih 

dreves okrog objektov 
 
Skupaj strošek 143.000 EUR.  

 
- investicije -  navajamo samo vsebinsko ne kot strošek, ker vrednosti pomenijo 

povečevanje vrednosti in ne stroška 
 

V pogledu investicij bomo nadaljevali predvsem s tistimi, ki predstavljajo del 
programa prenovitvenih del iz strateških dokumentov in niso sestavni del 
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kompleksov, s katerimi se bomo prijavljali bodisi na razpise za Norveške sklade oz.  
sredstva EU. 
  

       Načrtujemo : 
 

- dokončanje raziskav in aktivizacija prostora 3. etaže okroglega stolpa 
- dokončanje prenove prostora 4. etaže okroglega stolpa s postavitvijo 

informacijske točke 
- dokončanje in oprema prostora v 2. etaži vstopnega stolpa  
- prenova dostopne poti od parkirišča do vstopa v grad 
- prenova zadnje ( severne ) dostopne poti na Blejski grad v dolžini ca 150 m z 

ureditvijo manjšega razglednega  platoja pred obrambnim zidom 
- instalacija alarmnih in protipožarnih elementov v grajski trakt C 
- instalacija video nadzora 
 

      -      b) Uspešna kandidatura na Norveške sklade in posledične obremenitve 
 

V primeru, da bi bili uspešni na razpisu za Norveške sklade, bi bila to v vseh pogledih 
prioriteta v našem poslovanju, tako organizacijsko tehnično kot tudi finančno. Tako bi 
prioritetno obravnavali tudi stroške, ki bi nas iz tega naslova bremenili v teku leta 
2014 in v tej vrednosti zmanjšali vzdrževalna in investicijska dela, našteta pod a) ter 
jih zamaknili v leto 2015. Stroški iz naslova projekta, ki bi nas bremenili v letu 2014 
še niso znani, zato bi o njih in posledičnem  obsegu realizacije ostalih aktivnosti 
odločali na prvi seji sveta zavoda po tem, ko bodo znani rezultati razpisa in 
podrobnosti. V primeru uspeha na razpisu načrtujemo začetek realizacije projekta v 
mesecu oktobru 2014. 
 

      -      c) Neuspešna kandidatura in delna realizacija projekta iz lastnih sredstev 
    

Tudi v primeru, če na razpisu za sredstva iz  Norveških skladov ne bi bili uspešni, bi v 
jeseni v mesecu oktobru šli v realizacijo prve faze projekta – v muzejski trakt – stavbo 
A. Vrednost del na tem traktu je po projektantskih izračunih vredna 455.000 EUR + 
DDV. Investicijo bi v tem primeru razmejili na dve leti s tem, vse odločitve v zvezi s 
tem pa bi enako kot pri varianti b) sprejeli na seji sveta zavoda po tem, ko bodo znani 
rezultati javnega razpisa.  
         

 
-      stroški projektne in ostale dokumentacije 
 

Brez ustrezne projektne in ostale dokumentacije uspeh na razpisih in načrtno delo ni 
možno. Zato bomo nadaljevali s pridobivanjem in sodelovanjem pri nastanku sledečih 
dokumentov : 
 

            - projektna dokumentacija za dvigalo  
      - aktualizacija projekta širšega grajskega komleksa 
      - dopolnitev strateških dokumentov za obdobje do leta 2020 

     - konservatorski načrt za celotno področje grajskega hriba ( če bo potrebno zaradi 
postopka pridobivanja gr. dovoljenja za dvigalo ) 

     - prostorski dokumenti / OPPN ( velja enako kot kot za kons.nač.za grajski 
 hrib ) 

                 Vrednost stroška za vse projekte in dokumente ocenjujemo na 280.000 EUR. 
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- nakazila za NMS – 15 % 
     

Pogodbena obveznost se bo izvajala v pogodbeno opredeljeni višini. Glede na 
načrtovane prihodke znaša vrednost načrtovanih nakazil  247.000 EUR . 

 
- sofinanciranje krajevnih prireditev 
 

Načrtujemo, da bomo doseženi nivo programa kulturnih prireditev s potrebno 
organizacijo in sodelovanjem z izvajalci v letu 2014 izvedli z enakim stroškovnim 
vložkom v ta segment in za to načrtujemo stroške v višini 75.000,00 EUR.  Jedro 
prireditev predstavljata oba festivala ( Festival Bled in Okarina Etno Festival Bled ) 
ter ostale  prireditve, organizirane v okviru objektov v upravljanju.    
 

      -       izvedba raznih postopkov: 
        

V letu 2014 bomo morali izvesti tudi nekaj postopkov, ki so predvsem dolgoročnega 
pomena za Blejski grad. Zaradi velike odgovornosti si bomo delno pomagali tudi z 
zunanjo strokovno in pravno pomočjo. Pred nami so predvsem sledeči postopki : 
  

      - prijava na razpis za sredstva  Norveških skladov  
                 - razpis za najemnika gostinskih prostorov na Blejskem gradu po oktobru 2014 
                 - izvedba razpisa za gradbena dela na na gradu – trakt A in B 
                 - sodelovanje pri izdelavi prostorkih dokumentov, ki vključujejo tako ožji kot širši 

grajski kompleks ( OPN, OPPN ). 
      Ev. stroški zunanje strokovne pomoči bodo bremenili postavko stroški storitev. 
 
 
     -           ostali stroški : 
 

Stroške amortizacije (  112.000 EUR ) in druge stroške ( 4.000,00 EUR ) načrtujemo 
na osnovi zakonskih predpisov stanja v tekočem letu. Strošek amortizacije bo višji 
zaradi novega objekta blagajne na Blejskem gradu, zgrajenega v letošnjem letu.   
Neznanko v tem trenutku predstavlja tudi še dosedanji strošek nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča oz. nepremičninskega davka. Občina Bled je kot lastnik 
Festivalno dvorano sicer uvrstila v kategorijo javne infrastrukture na področju 
kulture, vendar se še ne ve, kako bo ta kategorija obdavčena. Zato je bila s strokovno 
delavko občinske uprave dogovorjena simulacija, ki sicer ustreza kriterijem 
obdavčitve na osnovi vrednosti objekta v višini 15.000 EUR.  
 

Glede na vse načrtovane posege in aktivnosti bo leto 2014 poslovno zelo aktivno leto. O korekciji 
cen smo razmišljali že v lanskem letu in smatram, da sta tako obseg prometa v letu 2013 kot tudi  
urejenost objektov opravičilo in zagotovilo, da lahko v primerjavi z ostalimi podobnimi objekti v 
osrednjem delu Evrope, katerih povprečna vstopnina je višja za 18 %, v primeru Blejskega gradu 
še vedno govorimo o konkurenčnosti in vrednosti za denar. Zaradi tega dejstva bodo morda 
fizični rezultati nekoliko slabši, a pričakujemo boljši finančni rezultat, kar pa je za nas, ki smo v 
vseh pogledih odvisni od trga, najpomembneje. Tak rezultat bi nam omogočil tudi izvedbo vseh 
načrtovanih aktivnosti in nadaljnji napredek v pogledu ponudbe in urejenosti objektov v 
upravljanju ter programskega dogajanja v njih. 
 
 
Bled, november  2013   
 

   Direktor: 
                      Matjaž Završnik 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

          

          

A. PRIHODKI 1.563.868,97 1.820.000,00 85,9 1.900.000,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.562.249,53 1.813.000,00 86,2 1.898.000,00 

1. Prihodki od najemnin-GRAD 

 

94.826,43 
 

100.000,00 94,8 105.000,00 

2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina  
LTO+vstopnice 55.796,94 95.000,00 58,7 95.000,00 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.376.710,97 1.557.000,00 88,4 1.645.000,00 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 4.414,52 10.000,00 44,1 10.000,00 

5. Prihodki od porok na gradu 28.816,02 40.000,00 72,0 40.000,00 

6. Prihodki od donacij (sofinanciranje) 0,00 1.000,00 0,0 1.000,00 

7. Ostali prihodki 1.684,65 10.000,00 16,8 2.000,00 

          

II. FINANČNI PRIHODKI 532,33 5.000,00 10,6 1.000,00 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 532,33 1.000,00 53,2 1.000,00 

2. Drugi finančni prihodki 0,00 4.000,00   0,00 

          

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 1.087,11 2.000,00 54,4 1.000,00 

          

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.344.707,07 1.800.500,00 74,7 1.862.300,00 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 771.197,09 988.000,00 78,1 961.000,00 

1. Stroški energije 27.850,88 46.000,00 60,5 41.000,00 

2. Stroški materiala 43.969,83 45.000,00 97,7 48.000,00 

3. Stroški dela-redno delo 289.683,87 423.000,00 68,5 423.000,00 

4. Stroški storitev 260.422,41 314.000,00 82,9 289.000,00 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 3.690,15 13.000,00 28,4 13.000,00 

b) študentsko delo 12.895,97 6.000,00 214,9 13.000,00 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 6.415,69 8.000,00 80,2 8.000,00 

d) stroški repezentance 1.806,82 4.000,00 45,2 4.000,00 

e) stroški sejnin 1.013,49 4.000,00 25,3 4.000,00 

f) stroški sistema varovanja 5.707,47 8.000,00 71,3 8.000,00 

g) stroški čiščenja 23.630,15 30.000,00 78,8 30.000,00 

h) stroški informacijskega sistema 34.392,31 55.000,00 62,5 45.000,00 
i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, 
prevodi 11.076,84 25.000,00 44,3 10.000,00 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 14.269,66 12.000,00 118,9 12.000,00 

k) ostali stroški storitev 145.523,86 149.000,00 97,7 142.000,00 

5. Promocije 85.574,97 100.000,00 85,6 100.000,00 

6. Animacije 63.695,13 60.000,00 106,2 60.000,00 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 119.483,09 95.000,00 125,8 143.000,00 

- storitve 80.439,96 45.000,00 178,8 103.000,00 

- stroški storitev urejevanja objektov 39.043,13 50.000,00 78,1 40.000,00 

III. STROŠKI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 64.938,00 290.000,00 22,4 280.000,00 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 5.874,84 7.700,00 76,3 15.000,00 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

V. DRUGI ODHODKI 281.192,58 308.000,00 91,3 322.000,00 

1. Nakazila NMS (15% realizacije) 206.506,64 233.000,00 88,6 247.000,00 

2. Sofinanciranje krajevnih prireditev 74.685,94 75.000,00 99,6 75.000,00 

a) Festival Bled 22.000,00 25.000,00 88,0 25.000,00 

b) Okarina etno 33.085,94 30.000,00 110,3 30.000,00 

c) Ostalo 19.600,00 20.000,00 98,0 20.000,00 

VI. DRUGI STROŠKI 4.283,16 6.500,00 65,9 4.000,00 

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 0,00 3.500,00 0,0   

b) Ostali drugi stroški 4.283,16 3.000,00 142,8 4.000,00 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 354,89 10.000,00 3,5 10.000,00 

VIII. FINANČNI ODHODKI 13.330,03 15.000,00 88,9 15.000,00 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 300,00 0,0 300,00 

X. AMORTIZACIJA 84.053,39 80.000,00 105,1 112.000,00 

          

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 219.161,90 19.500,00 1.123,9 37.700,00 

          

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 25.541,15 0,00   0,00 

  
 

      

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 193.620,75 19.500,00 992,9 37.700,00 
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16)  Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Letnemu 

finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Turizma Bled 

za leto 2013.  
2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Letnemu 
finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014. 

 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: Eva Štravs Podlogar,  direktorica Zavoda za turizem Bled
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I. POSLOVNO POROČILO 
 
 

SPLOŠNI DEL 

 
 

Predstavitev Turizma Bled 
 
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma je ustanovila  Občina Bled in 19 soustanoviteljev 
iz gospodarstva Bleda, ki so podpisali pristopno izjavo septembra 1999, leta 2001 je pristopilo 
še podjetje Alpetour d.d. 
Zavod vodi računovodske evidence in sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, Zakonom o javnih financah in z drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Zavod 
je uvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.  

 
 

Zakonska izhodišča in opis razvoja 
 

Zakon o  pospeševanju turizma (ZPT) je bil sprejet leta 1998 (Ur. List RS, št.57/98) in je 
opredelil ustanovitev in delovanje lokalnih turističnih organizacij. Na osnovi zakona je občina 
Bled septembra 1999  tudi sprejela odlok o preoblikovanju Direkcije za turizem Bled v LTO 
Turizem Bled. 
V letu 2003 se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za pripravo novega Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (ZSRT), ki naj bi bolj sledil izhodiščem turistične politike in sprejeti strategiji 
razvoja turizma. 
Novi ZSRT je bil sprejet na redni seji DZ 19.12.2003 in objavljen v Ur. listu 15.01.2004. 
V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje  in izvajanje politike 
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju usmeritev Strategije 
slovenskega turizma.   
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 
turističnega območja se zagotavljajo  v proračunu občine iz namenskih virov financiranja 
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.  
V skladu s 15. členom ZSRT je Turizem Bled konec leta 2004 od Ministrstva za gospodarstvo 
pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma. Po preteku 
petletnega obdobja,  smo v letu 2009 pričeli postopke za podaljšanje statusa. 
Julija 2009 smo z Ministrstva za gospodarstvo prejeli odločbo, da se »Turizmu Bled podaljša 
status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v 
okviru turističnega območja. Status se podaljša za obdobje petih let od dneva vročitve odločbe.« 
 
 

Namenski viri financiranja zavoda,  
 
ki jih opredeljuje ZSRT: 
- del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni lokalnim 

skupnostim v zaokroženem turističnem območju; 
- turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, ki so 

opredeljeni v 21. členu ZSRT. Turistično takso plačujejo domači in tuji gostje hkrati s 
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni 
brezplačnega prenočevanja. 

Pomembna novost ZSRT je, da se turistična taksa ne upošteva pri izračunu obsega lastnih 
prihodkov za posamezno občino iz prvega odstavka 25.čl. zakona o financiranju občin (20.čl.). 
Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20.čl. zakona 
(koncesija od iger na srečo in turistična taksa) porabijo za izvajanje dejavnosti spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnega območja. 
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Dejavnosti Turizma Bled 
 
V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za  izvajanje programa dela in 
aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z  aktom o  ustanovitvi v okviru svojega delovanja 
zagotavlja:  
- oblikovanje  celovite turistične ponudbe občine Bled, 
- delovanje  turistično informacijskega centra - TIC pri TD Bled, 
- promocijo turistične ponudbe, 
- vodenje aktivnosti RDO Gorenjska 
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp in  Slovenije, 
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
- organizacijo in izvajanje velikih prireditev, 
- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov. 
 
 

Zaposleni 
 
Zavod v letu 2013 zaposluje 4 osebe, ena delavka ima zaradi materinstva skrajšan delovni čas na 
6 ur dnevne obveznosti. V poletnih mesecih sta opravljali obvezno študijsko prakso dve 
študentki Višje šole za gostinstvo in turizem Bled.  
 
 

Organi zavoda 
 
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda, ki šteje 9 članov. V skladu z Aktom o ustanovitvi je 
predsednik sveta župan Občine Bled. Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije pa je županska funkcija postala nezdružljiva s predsedovanjem svetu 
zavoda občinskega zavoda. 
V skladu z obstoječimi akti in statutom je  seje sveta zavoda po pooblastilu vodila Jana Špec. 
 
 

Poslovni izid in ocena poslovanja 
 

Turizem Bled je v  letu 2013  realiziral 876.006 € prihodkov in 874.364 € odhodkov, kar pomeni, 
da so bili prihodki višji od odhodkov za 1.642 €. 
 
Aktivnosti Turizma Bled oz. vseh zaposlenih so se prepletale z lokalnega na regijski in seveda 
tudi na nacionalni nivo. 
Vse aktivnosti in projekti vezani na RDO Gorenjska so del finančnega poslovanja Turizma Bled, 
seveda vodene na posebnem stroškovnem mestu. Za področje delovanja RDO je  bilo leto 2013 
zelo pomembno, saj se je projekt s 15.10.2013 uradno zaključil, zato smo aktivno pripravljali 
tudi smernice za nadaljnje delovanje. Na lokalni ravni smo izvedli vse planirane aktivnosti  ter 
skupaj s so- organizatorji izpeljali 3 evropska prvenstva; v kegljanju, taekwon-doju in 
broomballu ter nadaljevali aktivnosti Kongresnega urada Bled (KUB).  
 
 

POSEBNI DEL 

 
 
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2013 je bil sprejet na 43. redni seji Sveta zavoda 
Turizma Bled, dne 5.12.2012.  
Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, dne 18. decembra 2012 pri obravnavi 7. točke 
dnevnega reda pa je bil sprejet naslednji sklep:  
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Občinski svet Občine Bled je sprejel Program poslovnega načrta Turizma Bled, zavoda za 
pospeševanje turizma za leto 2013. 
 
Kot je zapisano v Proračunu občine Bled  so dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev na področju turizma sledeči: 
- Uvajanje novih turističnih produktov 
- Povečanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije 
Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov in  obiskovalcev ter večji prihodki iz naslova 
turistične takse. 
 

Prihodki 
 
Turizem Bled je v letu 2013 realiziral 876.006 € prihodkov;  
 
- Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu     –  180.000 € 
- Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti      –  180.000 € 
- RDO Gorenjska          –  233.620 € 
- Ostali viri – lastna.real., sofinanciranje s strani gospodarstva    –  282.386 € 
 
 

Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu 

 
V skladu s sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov zbrane 
turistične takse namenja 180.000 € za sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled v javnem 
interesu, kar predstavlja osnovo za dejanske aktivnosti delovanja v javnem interesu (zaposleni, 
TIC in delovanje TD ter delno pokrivanje stroškov materiala in storitev). Sredstva se iz 
občinskega proračuna nakazujejo mesečno po dvanajstinah na račun Turizma Bled.  
 
 

Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti 

 
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju projektnih dejavnosti Turizma Bled, ki so 
razvrščene v 3 glavne skupine: 
- Razvojni projekti  
- Krajevna promocija  
- Organizacija prireditev 
 
Med razvojne projekte so vključeni, tako delovanje KUB, RDO Gorenjska, trženje turistične 
infrastrukture in sprehajalnih poti ter seveda  pospeševanje zime.  
Samo s sredstvi iz proračuna ne bi mogli realizirati plana na področju krajevne promocije in 
trženja, zato smo naredili vse za pridobivanje partnerjev in s tem pridobivanje dodatnih 
sredstev. 
 
 
 
 

RDO Gorenjska 

 
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne 
destinacijske organizacije. V letu 2013 smo zaključili 3 letni projekt vezan na ESRR sredstva, ki 
se je zaključil 15.10.2013.  
Očitno smo bili pri svojem delu uspešni, saj  je Svet regije gorenjskih županov na junijski seji 
sprejel sklep o podaljšanju pooblastila Turizmu Bled za vodenje RDO Gorenjska in tudi sprejel 
predlog plana RDO za leto 2014 in sofinanciranje občin. 
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Razpis, ki ga je objavilo MGRT je bil zelo zahteven in za krizne čase izjemno »neprijazen«, saj 
smo kar 50% potrebnega proračuna za izpeljavo projekta RDO Gorenjska morali zagotoviti iz 
lastnih virov; proračuni občin in sofinanciranje turističnega gospodarstva. Pri realizaciji projekta 
smo bili zelo racionalni.  
 
Ne glede na nižjo finančno realizacijo od načrtovane je RDO Gorenjska z ekonomsko 
racionalnejšimi rešitvami izvedel vse načrtovane aktivnosti in rezultate.  V celoti smo realizirali 
vse načrtovane vsebinske aktivnosti projekta. Zaradi težav pri zagotavljanju sofinanciranja 
gospodarstva in likvidnosti RDO smo bili za posamezne aktivnosti prisiljeni iskati cenejše in 
racionalnejše rešitve, v določenih primerih (pr. zelena kartica) pa smo z javnimi naročili na trgu 
pridobili znatno nižje ponudbe kot so bile na podlagi preverjanja cen na trgu ocenjene v fazi 
prijave projekta. 
 
 

Ostali viri 

 
 Sofinanciranje gospodarstva – 55.847 € 

 
V skladu s podpisanim dogovorom o poslovnem sodelovanju z blejskimi hoteli in ostalimi 
turističnimi podjetji, z namenom bolj racionalnega in učinkovitega poslovanja združujemo 
sredstva s turističnem gospodarstvom na različnih področjih, ki pa so izjemno pomembna za 
boljše trženje in promocijo blejskega turizma. Sem sodijo sofinanciranje smučarskega avtobusa 
za pospeševanje zimskega produkta, sofinanciranje promocijskih materialov, prireditev, 
promocijskih nastopov na sejmih in borzah po Evropi ter izvajanje aktivnosti tržnega 
komuniciranje na nivoju kraja kot so obiski novinarjev in študijskih skupin.  
 

 Lastna realizacija – 226.539 € 
 
Turizem Bled sicer deluje v javnem interesu, vendar s svojimi aktivnostmi deluje  v smeri javno 
zasebnega partnerstva. Samo na ta način uspešno oplemeniti javna sredstva in s pridobitvijo 
partnerjev povečuje proračun za potrebne aktivnosti pri promociji turizma. 
Med lastno realizacijo sodijo prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora na spletnih straneh 
in v različnih publikacijah, ki jih realiziramo na Turizmu Bled. 
Pomemben delež predstavlja tudi koordinacija in izvedba zimske sezone v povezavi s 
kombinirano smučarsko vozovnico in smučarskim avtobusom.  
 
 
 

Odhodki 
 
 

V leti 2013 smo realizirali 874.364 € odhodkov oz.  86 % planiranih odhodkov v letu 2013. 
  
- Dejavnosti v javnem interesu smo realizirali v višini 217.358 EUR oz. 101% glede na plan.  
- Projektne dejavnosti pa v višini 657.006 € oz. 82 % glede na plan (razlika predvsem zaradi 

aktivnosti RDO, saj smo z izjemno racionalnostjo uspeli izpeljati projekt z manjšim 
proračunom oz. s sredstvi, ki smo jih uspeli zagotoviti). 

 
Sredstva turistične takse se zaradi povečanja števila nočitev in boljšega nadzora v  občinskem 
proračunu sicer iz leta v leto povečujejo, žal pa to ne velja za proračun Turizma Bled. Za 
ambiciozen plan dela za leto 2013 so bila sredstva zelo omejena. Zmanjšala so se tudi 
proračunska sredstva za TIC. 
 
Glede na gospodarsko in finančno situacijo v državi in glede na stanje v  velikih turističnih 
podjetjih se soočamo tudi s problemi pri pridobivanju sredstev iz ostalih virov. Sofinanciranje 
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gospodarskih subjektov je vezano predvsem na zelo konkretne skupne aktivnosti, kjer 
prepoznajo njihov neposredni interes. 
 
Najtežja situacija je na krajevnih prireditvah, kjer bi moral biti na ravni občine sprejet sklep o 
nadaljnjih aktivnostih oz. tradicionalnih prireditvah na Bledu, saj 40.000 €, kolikor je namenjeno 
v proračunu Občine Bled za krajevne prireditve, ne pokrije niti osrednje blejske prireditve 
Blejski dnevi. Poleg tradicionalnih prireditev (kot npr. Alpski večer, ki so postale preveliko 
finančno breme brez proračunske podpore) se v zadnjih letih pojavljajo tudi nove prireditve 
(npr. Čarobni dan, BFF - Bled film festival…), ki seveda tudi pričakujejo črpanje iz proračunskih 
virov. 
 

 
 

1. Dejavnost v javnem interesu 

 
 
1.1. Stroški dela 
 
Na Turizmu Bled so 4 zaposlene, ena zaposlena dela s skrajšanim delovnim časom po 6 ur. 
Od junija do avgusta sta prakso opravljali dve študentki VSŠTG Bled. Glede na obseg dela in 
številne prireditve koristimo tudi občasno pomoč študentov. 
 
 
 

1.2. Stroški materiala in storitev ter amortizacija 
 
Pod to postavko so zajeti stroški vodenje računovodstva, licence za vzdrževanje programov, 
stroški bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, najemnina in čiščenje poslovnih 
prostorov. 
Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja  
amortizacijske stopnje v skladu z navodili. (UL RS 45/05). 
 
 

1.3. Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled 
 

 TIC Bled 
 

V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično 
informacijskega centra; nakazujemo mesečne dotacije TD Bled za opravljanje dejavnosti TIC-a 
(sprejem obiskovalcev po urniku, nudenje brezplačnih informacij, ugotavljanje mnenj, 
sprejemanje in posredovanje pritožb in drugo).  
 
TIC Bled je odprt celo leto, vse dni v letu, najmanj 5 ur na dan (nedelje in prazniki v zimskem 
času) in največ 13 ur na dan (julij, avgust). 
V letu 2013 je TIC Bled obiskalo 48.396 obiskovalcev. Glavnina obiskovalcev TIC obišče v času 
od maja do septembra (višek doseže v juliju in avgustu) obisk pa je običajno najmanjši v 
februarju in novembru. 
Gostje, ki pridejo na Bled kot njihovo osnovno destinacijo, se zanimajo predvsem za 
pohodništvo, kolesarjenje, sprehodi, veslanje, golf, plavanje, jahanje, potapljanje, panoramski 
poleti, poletno sankanje, smučanje, sankanje, krpljanje, tek na smučeh, drsanje, jadralno 
padalstvo. Posebej je potrebno izpostaviti pohodništvo in obisk Triglavskega narodnega parka in 
tudi vzpon na Triglav. Najpogosteje gostje želijo opraviti 2 – 3 dnevno turo in potrebujejo nasvet 
ter rezervacijo prenočišča. Vse to jim po svojih najboljših močeh tudi nudijo.  
V TIC-u posredujejo informacije v zvezi z ribolovom in tudi prodajajo dovolilnice za revirje 
Ribiške družine Bled.  
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Pozimi prihajajo gostje po informacije o snežnih razmerah na smučiščih in tekaških progah. V 
TIC-u gostje lahko kupijo SKIPASS Julijske Alpe in dobijo informacije o smučarskem avtobusu. 
Goste zanimajo kulturne in naravne znamenitosti (Blejski grad, Vintgar, Blejski otok), iščejo 
informacije o vstopninah, možnih dostopih, odpiralnem času in možnost za oglede.  Veliko je 
vprašanj o namestitvah in cenah le-teh. 
Podajajo tudi informacije o ostali atrakcijah po Sloveniji (Postojna, Ljubljana, Posočje, Triglavski 
narodni park, Kranjska Gora, Bohinj, Radovljica, Škofja Loka, …). V TIC-u imajo obiskovalci na 
voljo veliko izbiro brezplačnih  promocijskih gradiv, najbolj posegajo po zemljevidih.  
Gostom je na voljo tudi računalnik z dostopom do interneta kot pomoč za načrtovanje poti, ki   je 
v poletnih mesecih zelo zaseden.  
Glede na  veliko število obiskovalcev in zahtevanega  prostora za tiskovine je prostorsko TIC zelo 
omejen in ne omogoča kakovostnega podajanja informacij.  

 
 

 Delovanje TD Bled 
 

Turistično društvo Bled sodi med najstarejša društva v Sloveniji. Turistično društvo Bled 
koordinira delo vseh društev v občini in ima zaposlenega tudi tajnika za polovičen delovni čas. 
Turizem Bled je v letu 2009 pridobil sklep MG, da deluje v javnem interesu kar mu omogoča tudi 
neposredno pridobivanje namenskih sredstev zbrane turistične takse. 
Sredstva za delovanje TD Bled so bila v letu 2010 prvič prenesena na Turizem Bled ter nato na 
podlagi mesečnih  zahtevkov prenakazana na TD Bled. 
 
Na osnovi realizacije v letu 2012 smo v plan za leto 2013 planirali sredstva za obe postavki v 
enaki višini, in sicer 46.000 €. Žal je bilo v občinskem proračunu za dejavnost TIC namenjenih 
manj sredstev. Pokrivanje razlike v višini 6.000 € smo si delili s TD Bled. 
 

 
 

2. Projektne dejavnosti 

 

2.1. RDO Gorenjska   

 
Na podlagi sklepa 3. seje Sveta Gorenjske regije z dne 17. 1. 2011 so občine pooblastile Turizem 
Bled za izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske za obdobje treh let od 
oddaje vloge na javni razpis. Turizem Bled je z uspešno prijavo na javni razpis za sredstva ESRR 
prevzel vodenje triletnega projekta.  
 
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne 
destinacijske organizacije, določene v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 
2007 – 2011, in sicer: 

– razvojno (razvoj produktov in trgov),                                                
– distribucijsko,  
– promocijsko in  
– operativno.    

                          
Cilji in pričakovani neposredni in posredni učinki delovanja RDO Gorenjska, opredeljeni z vlogo 
na javni razpis v obdobju javnega pooblastila iz prejšnjega člena, so:  

 Povečanje obsega turističnega prometa za 2% letno,  
 Povečanje obsega turistične potrošnje za 2% letno,  
 Povečanje povpraševanja po posameznih produktih in s tem povečanje prodaje paketnih 

programov,  
 Vzpostavitev učinkovitih partnerstev in organiziranosti znotraj destinacije. 
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V celotnem obdobju izvajanja projekta RDO Gorenjska od podpisa pogodbe leta 2011 do 
14.10.2013 smo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti realizirali 386.653,82 EUR upravičenih 
stroškov projekta, kar predstavlja 71 % vseh načrtovanih upravičenih stroškov.  
 
Po drugi strani je regija zagotovila tudi sredstva za delovanje RDO (neupravičen strošek) in dela 
nepovračljivega DDV. Skupna vrednost celotnega projekta z neupravičenimi stroški in DDV je 
tako znašala 557.518,26 EUR kar predstavlja 81% od načrtovane vrednosti. 
 
Po drugi strani pa smo v celotnem obdobju 2011 do 2013; 100% realizirali vse načrtovane 
vsebinske aktivnosti celotnega projekta. Zaradi težav pri zagotavljanju sofinanciranja 
gospodarstva in likvidnosti RDO smo bili za posamezne aktivnosti prisiljeni iskati cenejše in 
racionalnejše rešitve, v določenih primerih (pr. zelena kartica) pa smo z javnimi naročili na trgu 
pridobili znatno nižje ponudbe kot so bile na podlagi preverjanja cen na trgu ocenjene v fazi 
prijave projekta. 
 
Ne glede na nižjo finančno realizacijo od načrtovane je RDO Gorenjska z ekonomsko 
racionalnejšimi rešitvami izvedel vse načrtovane aktivnosti in rezultate. Prav tako smo v celoti  
dosegli 5 od 6 kazalnikov ciljev načrtovanih ob zaključku pogodbe,  pozitivni vmesni trendi pa se 
kažejo tudi pri spremljanju kazalnikov učinka, saj je 5  od  9 kazalnikov učinka deloma ali v celoti  
sledi načrtovanim ciljnim vrednostim do leta 2015. 
 
Ocenjujemo, da je projekt RDO Gorenjska uspešno zaključen, saj smo kakovostno  izvedli vse s 
prijavo načrtovane aktivnosti in dosegli začrtane rezultate. Pri tem bi želeli poudariti, da je RDO 
Gorenjska v treh letih delovanja: 

 okrepil destinacijsko blagovno znamko Slovenske Alpe ter pojavnost destinacije  na 
ključnih trgih; 

 razvil več novih destinacijskih produktov, med katerimi je ključnega pomena za 
nadaljnji razvoj destinacije Zelena kartica gosta Gorenjske; 

 nadgradil internetno stran, razvil pojavnost v socialnih omrežjih ter in investiral v 
internetne in mobilne tehnologije;  

 povezal destinacijo, vzpostavil komunikacijo in organizirano delovanje vseh 
turističnih subjektov v regiji; 

 s svojim dosedanjim delom pridobil podporo in podaljšanje pooblastila s strani Sveta 
Gorenjske regije (županov 18 občin) za nadaljevanje delovanja v letu 2014, saj 
želimo zagotoviti trajnostno delovanje vsaj minimalnega obsega osredjih aktivnosti 
RDO Gorenjska (internet, zelena kartica, nastopi na sejmih, koordinacija in 
usposabljanje celotne regionalne destinacijske mreže,..).  

 
V letu 2013 so bili v okviru RDO Gorenjske izvedeni naslednji projekti:  

 skupna predstavitev turističnih krajev Gorenjske na sejmu TIP - Turizem in prosti čas, v 
januarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani;  

 skupna predstavitev na sejmu BAU v Münchnu v januarju 
 skupna predstavitev na sejmu Freizeit v Celovcu v aprilu 
 predstavitev splošni javnosti na Hafenfestu na Vrbskem jezeru pri Celovcu v maju;  
 skupna predstavitev na sejmu Campionaria v Padovi v maju 
 nadaljevanje aktivnosti na spletni strani www.slovenian-alps.com in aktivnosti na 

družabnih omrežjih (skupaj z nagradno igro);  
 nadaljevanje aktivnosti znotraj produkta »Zelena kartica gosta Gorenjske«; 
 najem sistema MGuide;  
 oglasi in PR članki so bili objavljeni v reviji Oddih, v podporo sejmu TIP v Ljubljani, In 

Your Pocket Slovenian Alps, reviji Potovanja v dvoje, reviji The Slovenia Times Summer 
Guide, reviji Slovenske počitnice, Adria Airways Inflight Magazine, Wizz Air Inflight 
Magazine 

 Oglaševalske akcije pa smo izvedli tudi v Italiji z oglasnimi panoji, na britanskem trgu z 
letaki na Inghamsovih letalih in evropskih trgih z Google oglaševanjem 

http://www.slovenian-alps.com/
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 Izveden je bil workshop za vse partnerje pri projektu, ki ga je vodil priznani strokovnjak 
za destinacijski management dr. Terry Stevens iz Velike Britanije 

 Aprila je bil izveden workshop za britanske agente v Londonu 
 Aktivno sodelovanje pri pripravi RRP (regionalni razvojni program) Gorenjska 2014 – 

2020. Sprejeta je bila odločitev, da Upravni odbor RDO Gorenjska prevzame tudi 
aktivnosti in funkcijo  Odbora za turizem, kulturo in šport pri RRA. 

 Tiskovine: Družinska doživetja, Aktivnosti v naravi, Katalog Zelene kartice gosta 
Gorenjske 2013/2014, Glavne prireditve 2014, ponatis kataloga Motoristične poti.  

 Pripravila sta se dokumenta: Priporočila za spremembo obstoječe strategije destinacije  
in umeščanje strategije v RRP Gorenjske 2014-2020 in Revidiran model delovanja  RDO 
po letu 2013. 

 Nadgradnja priročnika CGP / Blagovne znamke destinacije. 
 Zaključek anketiranja gostov v TICih na Gorenjskem ter spremljanje gibanja in strukture 

gostov v letu 2013. 
 Širjenje in uveljavljanje produkta Zelena kartica gosta Gorenjske. 
 Razvoj ITP Kulinarika – Okusi Gorenjske, Aktivnosti v naravi in Družinska doživetja. 
 Koordinacija in komunikacija med RDO, LTO in TICi… 
 Seminar z delavnico za vse zaposlene v TICih in partnerje RDO 
 Projektna administracija in finančni management. 
 Poročila za občine in LTOje Gorenjske. 
 S sklepom seje sveta regije Gorenjske je v UO RDO prevzel tudi funkcijo odpora za 

turizem pri novem RSGR 2014-2020, v okviru katerega sta v letu 2013 potekali 2 seji. 
 3 seje UO RDO Gorenjska. 
 Izvedena predstavitev poročila o delu RDO za 2012 na Svetu Gorenjske regije. 
 Izvedena je bila posebna predstavitev rezultatov RDO za gorenjske občine. 
 Aktivno sodelovanje pri pripravi RRP (regionalni razvojni program) Gorenjska 2014 – 

2020  - UP RDO Gorenjska =  za Odbor za turizem, kulturo in šport pri RRA. 
 

 Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas,  24.-27. januar 2013 
Največji turistični sejem v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, ki je potekal med 24. in 
27.  januarjem 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, smo za skupno predstavitev tudi v 
letošnjem letu izkoristile občine Gorenjske. V okviru plana projekta RDO Gorenjska za letošnje 
leto, je bila to prva načrtovana sejemska predstavitev. 
Na sredini predstavitvenega prostora smo imeli animacijski prostor z repliko Gutenbergove 
tiskarne, s čimer smo promovirali Zeleno kartico pod sloganom »Od Gutenberga do androida«, 
ter predstavitev kulinarične ponudbe, ki jo je izvedla Srednja gostinska in turistična šola 
Radovljica. Tudi v letošnjem letu je Biotehniški center Naklo pripravil cvetlične aranžmaje. 
Največ povpraševanja med obiskovalci je bilo po aktivnih počitnicah (predvsem pohodništvu in 
kolesarjenju), ponudbi za otroke in družine ter nastanitvah. Spraševali so še po organiziranih 
aktivnih počitnicah, kulinarični ponudbi. Več obiskovalcev je pohvalilo povezovanje, všeč jim je 
bila animacija in Zelena kartica gosta Gorenjske. 
 
 Predstavitev na sejmu BAU v Münchnu, Nemčija, 19. januar 2013 
V želji po iskanju sinergij nas je povabil k sodelovanju LIP Bled, saj gorenjska lesna industrija 
tako kot turizem sledi načelom trajnostnega razvoja  in vse bolj uvaja zelene tehnologije.    
Tako smo v soboto, 19. januarja 2013, ko sejem obišče največ splošnih obiskovalcev, predstavili 
Slovenske Alpe kot trajnostno,  zeleno in na gozdnato destinacijo. Na 180.000 m2 je bilo 
razstavljenih 2.000 razstavljavcev iz 40 držav. V času sejma, od 14.1. do 19.1. 2013, se je zvrstilo 
240.000 obiskovalcev.   
Turizem Bled pa je v imenu RDO - Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske, predstavil 
zeleno turistično ponudbo celotne regije Gorenjske. Za animacijo na stojnici smo poskrbeli v 
stulu od Gutemberga (Mojster Janez, grajski tiskar iz blejskega gradu)  do Andorida (zelena 
kartica).  Obiskovalcem pa smo ponudili tudi naše dobrote, kot so zaseka, bohinjski sir, klobase, 
potica… ter opozorili na Avsenikovo glasbo.  
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 Sejem Freizeit v Celovcu, 5. – 7. april 2013 
Turistični sejem Freizeit v Celovcu je potekal med 5. in 7. aprilom 2013 vsak dan na Celovškem 
razstavišču. V Hali 1 na stojnici E 06 se je prvič na tem sejmu predstavljala tudi Gorenjska. Na 
prvi dan sejma, smo v na uradni sprejem Gorenjske regije povabili pomembne predstavnike 
gospodarstva, politike in turizma avstrijske Koroške in Gorenjske. 
 
Poleg štirih gorenjskih županov nas je z obiskom počastil tudi novi deželni glavar Koroške, Peter 
Kaiser ob spremstvu generalne konzulke Republike Slovenije v Celovcu, Dragice Urtelj. Deželni 
glavar Koroške, Peter Kaiser, nam je ob obisku zaupal, da je velik ljubitelj slovenskih Alp in 
blejskih kremšnit. 
 
40m2 velik prostor smo opremili s transparenti prepoznavnih podob Gorenjske, informacijskimi 
pulti in prostorom za razstavo fotografij vseh občin Gorenjske, ki so služile tudi kot predmet 
nagradne igre, ki se je je udeležilo 500 oseb. 
Sejem je v treh dneh obiskalo 50.000 obiskovalcev, ki so predstavitev Gorenjske toplo pozdravili 
in nas presenetili z dobrim poznavanjem krajev pri nas. Predvsem so povpraševali po vsebinah 
pohodništva in kolesarjenja. Med najbolj zaželenimi brošurami Gorenjske pa je bila motoristična. 
Večinoma so se zanimali za dnevne izlete in želeli vedeti precej podrobne informacije, saj so 
Gorenjsko že večkrat obiskali. 
 
 Predstavitev v tujini, Hafenfest 2013, 9. – 12. maj 2013 
RDO Gorenjska se je med 9. in 12. majem 2013 predstavila na družinski prireditvi Das Kärnten 
Alpen Adria Hafenfest na obali Vrbskega jezera v Celovcu. Gorenjska se je predstavljala v okviru 
slovenskega dela prireditvenega prostora. 
Predstavitev je bila mogoča z zakupom predstavitvenih hišk na prostem, ob katerih je bil tudi 
glavni oder, kar je pripomoglo k večjemu obisku naše predstavitve. 
Predstavitev Gorenjske namenjena končnim kupcem, je potekala 4 dni. Obiskovalci so 
povpraševali predvsem po zemljevidih, pohodništvu, kolesarjenju in kulinarični ponudbi ter 
splošnih informacijah o regiji. Številni obiskovalci so Gorenjsko že dobro poznali in so spraševali 
po bolj podrobnih informacijah in toplo pozdravili našo predstavitev v teh krajih. 
 
 Sejem Campionaria v Padovi, 11. – 19. maj 2013 
RDO Gorenjska – Slovenske Alpe se je s samostojno stojnico predstavil na turističnem sejmu 
Campionaria v Padovi. Sejem je potekal od sobote, 11. do nedelje, 19. maja 2013.  
Mednarodni sejem Campionaria poteka enkrat letno na sejmišču v mestu Padova in združuje 
sejem domače in umetnostne obrti, gostinsko in turistično ponudbo, predstavi se tudi 
avtomobilska industrija ter ponudba za bivanje. V 9 dneh ga obišče 300.000 obiskovalcev iz 
bližnje okolice. Vstop na sejem je brezplačen, na sejmu pa je tudi veliko gostinske ponudbe, zato 
je obisk sejma zelo velik.    
Veliko zanimanja je bilo za obisk Bleda, centrov sprostitve in dobrega počutja, pohodništva, 
ponudbo kampiranja. Veliko informacij je bilo podanih tudi na splošno o Sloveniji, kje Slovenske 
Alpe so, kako se pride v našo regijo, velika večina jih je bilo presenečenih ob informaciji, da je to 
le 3 ure vožnje iz Padove.  
 
 Aktivnosti na spletni strani in družabnih omrežjih 
Na spletnem portalu Gorenjske – Slovenske Alpe www.slovenian-alps.com smo med 1.1.2013 in 
31.12.2013 zabeležiti 101.112 obiskov, kar je 33% več v enakem obdobju leta 2012. Od tega je 
bilo 83.848 edinstvenih obiskovalcev, kar je 31% več kot v enakem obdobju leta 2012. 81,92% je 
bilo novih obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (52,9%), sledi Hrvaška (13,6%), 
Italija (11,5%), Nemčija (3%), ZDA (2,9%), Avstrija (1,9%) in VB (1,7%). Povprečni obiskovalec 
je za obisk strani porabil minuto in 27 sekund in obiskal 2,37 podstrani. 
56,28% obiskovalcev je stran našlo preko spletnih iskalnikov, 17,1% je bilo na stran 
preusmerjenih iz drugi spletnih strani (od tega 17,17% prek google ads, 11,38% prek google.si, 
10,60% prek bled.si, 9,96% prek facebook.com, 3,51% prek kranjska-gora.si, 3,32% prek 
hitholidays-kg.si, 3,31% prek google.com, 2,97% prek google.de, 2,57% prek tourism-kranj.si, 
2,27% prek trzic.si), 13,1% pa jih je direktno vstopilo na stran ter 26,62% preko kampanj. 

http://www.slovenian-alps.com/
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Najbolj pogoste ključne iskalne besedne in besedne zveze so bile: blejska noč 2013, slovenian 
alps, bohinj, slovenske alpe, bled, kranjska gora, skofja loka, alpe, škofja loka. 
Najbolj pogosto obiskana podstran je bila Kaj videti / Naravne znamenitosti. Sledijo Zelena 
kartica / O kartici, Nastanitve / Zasebne sobe in apartmaji, Vodnik po regiji / Slovenske Alpe - 
Gorenjska, Nastanitve, Accommodation. 12,5 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo 
preko mobilnih naprav, 10,5 % pa preko tabličnih računalnikov, 77% pa preko običajnih 
računalnikov. 
Facebook spletna stran Slovenian Alps je na datum 31.12.2013 imela 5.004 všečkov 
(oboževalcev). K povečanju števila oboževalcev (teh je bilo 1.1.2013 3.948) je pripomoglo tudi 
tedensko objavljanje novic in nagradna igra, ki smo jo izvedli med januarjem in marcem 2013.  
 
 
 MGuide – pametni vodnik  
V okviru projekta RDO Gorenjska mesečno plačujemo najem osemnajstih QR kod. Vse občine so 
prejele table s QR kodami, ki so jih namestile na informacijske točke, QR kode v elektronski 
obliki pa vključile v tiskovine in na različne točke v njihovih krajih. Namen QR kod je, pridobitev 
osnovnih informacij o kraju s tem, ko skenirajo QR kodo s pametnim telefonom. 
 
 Zelena kartica gosta Gorenjske 
V aprilu 2012 smo  objavili javno naročilo storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi »Zelena kartica gosta Gorenjske – razvoj, distribucij in promocija produkta«. Na podlagi 
javnega razpisa in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka JN 
01/2012, z dne 17.05.2012, smo izbrali izvajalca, Dinocolor d.o.o. vodilnega partnerja s 
partnerjem AV studio d.o.o., kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila.  
V letu 2013 smo poleg pridobivanja novih partnerjev Zelene kartice (predstavnikov ugodnosti in 
ponudnikov kartic), skrbeli za promocijo produkta, distribucijo tiskovin in vzdrževanje 
elektronske predstavitve kartice in ponudnikov na spletni strani www.slovenian-alps.com ter 
mobilni aplikaciji Slovenian Alps Travel Guide.  
 
S turistično kartico ugodnosti lahko gostje Gorenjske koristijo posebne popuste za oglede 
številnih turističnih znamenitosti, izjemne kulinarične užitke, pestre športne aktivnosti in ostala 
nepozabna doživetja v regiji. Veljavna je 30 dni od datuma aktivacije pri prenočitvi na 
Gorenjskem. Zelena kartica gosta Gorenjske je lahko v fizični obliki (kartica) ali v elektronski 
obliki (koda).  
Na voljo je pri izbranih ponudnikih nastanitev, na enostaven način se lahko naroči tudi na spletni 
strani www.slovenian-alps.com, v letu 2013 pa tudi preko mobilne aplikacije  Slovenian Alps 
Travel Guide. Aktivira se pri ponudniku namestitev ob prenočitvi. 
Z eno kartico lahko ugodnosti koristi cela družina (dva odrasla z otroki). 
Seznam ponudnikov ugodnosti se nahaja v katalogu, ažuriran seznam aktualnih ugodnosti pa na 
www.slovenian-alps.com  
Ko uporabniki kartice v fizični obliki ne potrebujejo več, jo lahko vrnejo na TIC ali kateremu od 
ponudnikov iz kataloga. To kartico se nato reaktivira za drugega uporabnika, s tem pa se poudari 
skrb za okolje.  
Zeleno kartico gosta Gorenjske je bilo ob koncu razpisa v novembru 2013, možno pridobiti na 65 
lokacijah +. Analiza je pokazala, da je bilo v obdobju med 15.9.2012 in 15.9.2013 izdanih 3.920 
fizičnih kartic in 473 virtualnih kartic (mobilna aplikacija ali internet). 
 
 Sodelovanje pri projektu Clusters Cord (BSC)  
Turizem Bled je bil aktivno vključen v evropski projekt Clusters Cord: Grozdi srednje Evrope. 
Znotraj turističnega dela tega evropskega projekta, je Turizem Bled kot predstavnik RDO 
Gorenjska, nadaljeval sodelovanje v projektu, ki se je sklenilo z Zaključno konferenco 5. in 6. 
februarja 2013 v Pragi. Pobuda za vključitev Turizma Bled kot nosilca RDO Gorenjske v projekt 
je prišla s strani BSC Kranj, s katerim smo podpisali tudi pogodbo o sodelovanju. 
 

2.2. Razvojni projekti  

http://www.slovenian-alps.com/
http://www.slovenian-alps.com/
http://www.slovenian-alps.com/
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2.2.1. Kongresni urad Bled 
 
Zadnji dve leti je Turizem Bled v okviru svoje dejavnosti - promocije destinacije Bled in 
organizacije prireditev - razširil svojo dejavnost na področje MICE segmenta na Bledu.  
V okviru strateškega načrta trženja kongresne destinacije Bled  se skupaj s turističnim 
gospodarstvom na Bledu, ki je izkazal velik interes za ustanovitev Kongresnega urada Bled 
trudimo slediti ciljem, ki smo jih potrdili na delavnicah in zapisali v brošuro Kongresni Bled 
2020. 
 
V letu 2013 je Turizem Bled kot KUB izpeljal naslednje aktivnosti in dogodke: 
 

1. Turizem Bled se je kot KUB predstavil na  borzi Conventa 2013 v Ljubljani s 
predstavitvijo Bleda kot destinacije za poslovne dogodke. 

2. Skupaj z ostalimi deležniki na Bledu smo prevzeli organizacijo 2 študijskih tur po 
Conventi in udeležencem predstavili blejsko MICE ponudbo. Pripravili smo program in 
sodelovali pri organizaciji študijskih skupin; vse povabljene in priporočene s strani 
kongresnega urada Slovenije in jim omogočili brezplačen program na destinaciji Bled. 

3. S PR aktivnostmi v domačih medijih utrjujemo in izpostavljamo Bled kot kongresno 
destinacijo. 

4. Sodelovali in oglaševali smo v reviji Kongres, ki je edina specializirana revija za 
področje poslovnega turizma 

5. Redno objavljamo poslovne novice v elektronski izdaji revije Kongres www.kongres-
magazine.eu  

6. Sprejem predstavnic AIM Group; agencija sodi med najpomembnejše organizatorje 
poslovnih dogodkov v Evropi. Blejsko MICE ponudbo smo jim predstavili v sodelovanju s 
Cankarjevim domom.  

7. V letošnjem letu smo navezali dobre stike s srbsko revijo za SEE – Business travel & 
meetings, kjer je bila objavljen članek o kongresni destinaciji Bled. Revijo in 
predstavitev kongresnega Bleda je mogoče pogledati tudi na 
spletu:http://www.seebtm.com/dogadaji-na-bledu-%E2%80%93-inspiracija-u-svako-
doba/ ,http://www.seebtm.com/en/meetings-in-bled-%E2%80%93-inspiration-in-all-
seasons/ 

8. Sodelovanje pri organizaciji blejskega dela FAM TRIPA BENELUX, ki je bil organiziran s 
strani KUS (Kongresni urad Slovenije) in PCO Intours.  

9. Sodelovanje pri organizaciji študijske ture za poslovne agente, skupaj s KUS.  
10. Skupaj s strokovno sodelavko smo izdelali brošuro za poslovne partnerje »Lake Bled – 

Inspiration in all Seasons, Meetings and Incentive Planners' Guide«, ki je bil glede na 
uporabnost in strokovnost zelo dobro sprejet pri uporabnikih (v 1.fazi je šlo za spletno 
brošuro v angl.)  

11. Nova spletna stran www.bled.si je bila nadgrajena tudi na področju MICE; 
www.bled.si/kongresi in www.bled.si/meetings  

12. Sodelovanje pri dveh mednarodnih dogodkih, ki jih je organiziral BMW Slovenija – 
evropski kongres BMW klubov in letno srečanje članov  

 
V  letu 2013 smo izpeljali naštete izjemno pomembne in odmevne dogodke: 
- Festival Travel Zoom, Bled 2013  - mednarodno konferenco strateškega in kreativnega 

marketinga v turizmu. Na Bledu smo letos drugič gostili  festival turističnega marketinga 
Travel Zoom 2013. Med 26. in 27. marcem smo gostili strokovnjake s področja turizma, 
priznane mednarodne akademike, ustvarjalce prodajnih orodij in marketinške guruje kot so 
Klaus - Dieter Koch, partner pri nemški svetovalni agenciji Brand: Trust,  dr. John Heeley, 
direktor podjetja Best Destination Marketing in izredni predavatelj za turizem na univerzi 
Sheffield Hallam delavnico za kreativno razmišljanje. Dimitrios Buhalis, direktor eTourism 
laboratorija / namestnik direktorja Mednarodnega centra za raziskave v turizmu in 
gostinstvu (ICTHR) je  govoril o strateški marketinški revoluciji eTourism portala. 

http://www.kongres-magazine.eu/
http://www.kongres-magazine.eu/
http://www.seebtm.com/dogadaji-na-bledu-%E2%80%93-inspiracija-u-svako-doba/
http://www.seebtm.com/dogadaji-na-bledu-%E2%80%93-inspiracija-u-svako-doba/
http://www.seebtm.com/en/meetings-in-bled-%E2%80%93-inspiration-in-all-seasons/
http://www.seebtm.com/en/meetings-in-bled-%E2%80%93-inspiration-in-all-seasons/
http://www.bled.si/
http://www.bled.si/kongresi
http://www.bled.si/meetings
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Travel Zoom konferenca se je  tradicionalno zaključila z okroglo mizo. Tokrat je  vroča 
razprava potekala  na temo športnega turizma. Udeleženka okrogle mize je bila tudi 
direktorica Turizma Bled. Turizem Bled Travel Zoom tudi finančno podpira (pokrivanje 
stroškov predavateljev) v višini 6.000 €. 

- Konferenca TNG – V sodelovanju s SPIRIT (STO) smo na Bledu gostili enega največjih 
poslovnih turističnih dogodkov Velike Britanije, The Travel Network Group konferenco.  
Med 17. in 19. majem 2013 je potekala letna konferenca konzorcija The Travel Network 
Group, pod katerega spadajo združenja Worldchoice, Travel Trust Association, Independent 
Travel Experts in več manjših združenj. V konzorcij je vključenih 800 turističnih agentov. Za 
Slovenijo in Bled pomeni poleg poslovnih koristi konferenca tudi pozornost medijev, tako 
domačih kot tujih. Na konferenci je bilo prisotnih okoli 400 turističnih agentov in tour 
operaterjev ter tudi predstavniki britanskih medijev. Turizem Bled je bil zelo aktiven v času 
pridobivanja kandidature kot tudi prevzel welcome sprejem za 400 udeležencev ter kulturni 
program na gala večerji. Po izvedbi konference so partnerji izvedli tudi tržno-
komunikacijsko kampanjo. Konferenca je razvila močne vezi med slovensko in britansko 
turistično industrijo in okrepila  prepoznavnost Slovenije in Bleda kot privlačna turistična 
destinacije za britanske goste.   

- Svetovni kongres Baseball & Softball zveze – na Turizmu Bled smo se vključili v 
kandidaturo za pridobitev kongresa, ki je bil nato realiziran februarja na Bledu. Glede na 
pogoje kandidature smo prevzeli stroške zaključne večerje. 

- Oddaja kandidature za Svetovno prvenstvo v veslanju za veterane 2016/2017 Veslaška 
zveza Slovenije, VK Bled, Občina Bled in Turizem Bled smo skupaj s partnerjem SI Sport 
oddali kandidaturo za Svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Tim Farčnik, Peter Fajfar 
in Eva Štravs Podlogar smo na sestanku v Londonu komisiji predstavili kandidaturo z 
organizacijskega, športnega in turističnega vidika. Kandidaturo smo oddali za leto 2016 ali 
2017. Komisija se je odločila, da Bledu potrdi organizacijo Svetovnega veteranskega 
prvenstva v veslanju v letu 2017. Pričakuje se preko 3.500 udeležencev iz vsega sveta in po 
dosedanjih izkušnjah veliko izven penzionsko potrošnjo. 

- Oddaja kandidature za Svetovni kongres Curling zveze za 2015/2016 
Na pobudo Curling zveze Slovenije smo pristopili h kandidaturi za organizacijo Svetovnega 
kongresa v curlingu, ki bi ga gostili na Bledu leta 2015 ali 2015. Gre za  prestižen dogodek na 
katerem se pričakuje cca 300 delegatov, ki bivajo v hotelih višje kategorije in imajo tudi več 
spremljajočih dogodkov. Kandidaturo je bila oddana (pripravili smo jo na Turizmu Bled) na 
kongresu konec leta na Škotskem. Odločitev še ni znana. 

 
2.2.2. Trženje ITP in turistične infrastrukture  
 
Turizem Bled v vse svoje promocijske aktivnosti in tiskovine vključuje objekte turistične 
infrastrukture. Objekte uvrščamo v svoje programe in jih z nekaterimi prireditvami tudi uspešno 
tržimo. Med pomembnejše dogodke, ki združujejo trženje TI in pripomorejo k boljši zasedenosti 
turističnih kapacitet sta bila vsekakor dva večja narodno - zabavna dogodka, ki sta bila v športni 
dvorani (majski Alpski večer in novembrska Narodno zabavna HIT parada) ter 3 večji športni 
dogodki na evropski ravni.  
Športno infrastrukturne objekte vključujemo v naše promocijske materiale kot tudi v programe 
(poletna Straža, drsalna revija …). 
 
Zelo pomemben del trženja infrastrukturnih objektov; predvsem Športne dvorane pa so velike 
športne prireditve oz. različna prvenstva. kandidature za pridobivanje le-teh so zahtevne in 
seveda povezane s finančnimi sredstvi. 
Za vsa prvenstva se prijavljajo panožne zveze, ki pa ne morejo zagotoviti vseh sredstev za 
pokrivanje stroškov (najem dvorane, otvoritvena in zaključna slovesnost, sprejemi…). Tudi v 
letu 2013 smo namenili sredstva za sofinanciranje dvorane in tako uspeli pridobiti 3 evropska 
prvenstva, ki so pomembno doprinesla k finančnemu prilivu ostalim turističnim deležnikom v 
kraju (hoteli, penzioni, restavracije, bari…). 
 
Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu 2013 (12.-17.3.)  

http://www.thetravelnetworkgroup.co.uk/news-events.aspx
http://www.thetravelnetworkgroup.co.uk/news-events.aspx
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Skupaj s Slovensko kegljaško zvezo smo uspešno kandidirali za Evropsko 
prvenstvo v kegljanju. KZS je uspešno izpeljala tekmovanja, na Turizmu 
Bled pa smo izdelali promocijske materiale, bilten z  logotipom  
prvenstva ter tudi profil na facebooku. 
Na blejski ledeni ploskvi je sodelovalo šestnajst držav z več kot 250 
tekmovalci in tekmovalkami.  
V moštvenem delu prvenstva so v moški in ženski konkurenci naslova 
evropskih prvakov osvojili Avstrijci, med dobitniki odličij so bili še 

predstavniki Italije, Nemčije in Češke. V ciljnem tekmovanju so bili najboljši Avstrijci in Nemci. 
 
Evropsko prvenstvo v Taekwondoju 2013 (22.-29.4.) 

 
ITF Zveza za tradicionalni Taekwon-do Slovenije in 
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma na 
Bledu, sta v času od 22.-29.4.2013 organizirala  
Evropsko prvenstvo v tradicionalnem taekwondo-ju, 
ki združuje kar 4 prvenstva: 28. člansko, 19. 
mladinsko, 5. veteransko in 3. otroško.   
Na prvenstvu smo gostili preko 900 udeležencev iz 
tridesetih držav. Otvoritvene slovesnosti sta se 
udeležila tudi predsednik mednarodne zveze ITF 
organizacije, gospod Chang Ung in predsednik 

evropskega Taekwondo združenja, gospod Michael Prewett. Na zaključno slovesnost je prišel 
tudi predsednik Državnega zbora g. Janko Veber. 
Bled je leta 2007 že gostil svetovno prvenstvo v tem športu in po dobrih vtisih udeležencev v 
preteklosti, je bila velika želja mnogih, da se podobno prvenstvo ponovno izvede prav na Bledu. 
Zato smo sprejeli pobudo  slovenske TKW zveze, da kandidiramo za to Evropsko prvenstvo 
2013.  
 
Evropsko prvenstvo v broomballu (31.10.-3.11) 
 

Na Turizmu Bled smo podprli Broomball zvezo      
Slovenijo, ki je kandidirala za organizacijo 
Evropskega prvenstva. Prvenstvo je bilo uspešno 
izpeljano, prisotnih je bilo 8 ekip iz 5 držav. Ker gre 
za nov, manj poznan šport smo k ogledu tekem še 
posebej povabili učence osnovnih šol in jim ob 
brezplačnem ogledu tekem podarili še spominsko 
medaljo. 

 
 
Projekt »Zdravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki«  - projekt LAS gorenjska košarica 
Glavnino sredstev smo v ta projekt vložili že v letu 2012. Projekt vodi  Zavod za kulturo Bled, ki 
je tudi prijavitelj. V letu 2013 smo nadaljevali s pilotno pričetim projektom oživljanja Riklijeve 
dediščine in tudi danes aktualnega produkta iskanja zdravja in dobrega počutja (wellness) in 
kakovostnega ter aktivnega preživljanja prostega časa.  
V letu 2013 smo vsak torek v juliju in avgusti izpeljali aktivnosti  »Bosi po rosi« in jih tudi 
oglaševali v knjižici Program prireditev in na spletu.  
Nadgradnja produkta pa je bila narejena na področju kulinarike, kot dodatno ponudbo v hotelih, 
ki imajo tudi velneške programe. Z ozirom na Riklijeva načela in kulinarično strategijo Gorenjske 
smo oblikovali smernice za uvedbo zajtrkov in večernih obrokov v hotelskih objektih z velneško 
ponudbo v kraju in predvideli tudi uvajanje »Riklijevih menijev« in »Riklijevih kotičkov«. 
 
Projekt CentraLab, Centralno-evropski živi laboratorij za prostorske inovacije 
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Vključili smo se v evropski projekt CentraLab, v katerem kot partner sodeluje Fakulteta za 
organizacijske vede (FOV), kot podizvajalec FOV pa Geodetski inštitut Slovenije. V okviru 
projekta so bile izdelane spletne in mobilne aplikacije s področja ekoturizma (npr. na temo 
kmečkega turizma, dejavnosti v naravi, mehke mobilnosti), katere so dosegljive tudi preko 
spleta   http://989.gvs.arnes.si/pot_bled /  
Vsebina aplikacij je vizualizirana in podprta z geolokacijo, kartografskim in multimedijskim 
gradivom. Turistom pa omogoča lažje načrtovanje in boljši izkoristek svojega bivanja na 
turistični destinaciji.  
 
Lastna realizacija 
Stroški lastne realizacije nastajajo z realizacijo projektov, povezanih s trženjem objektov 
turistične infrastrukture. Sem je vključeno še  trženje ostalih programov na Bledu in spominkov 
ter knjige Čez osamelce in ledine blejske kotline, katere smo bili založnik. 
 
 
2.2.3. Zima na Bledu 
 
Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Julijske Alpe, sistema enotne smučarske 
vozovnice z vključenim avtobusom. Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass je še vedno 
osnovni element naše zimske ponudbena Bled, kljub temu, da smo v zimi 2013 morali izpustiti 
kar dve partnerski smučišči, ki nista obratovali; t.j. Kobla in Straža. Sistem je sicer deloval 
normalno od decembra do sredine marca, vendar pa smo tudi v sezoni 2012/2013 zaznali upad 
smučarskih gostov. Večina zimskih smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije, Rusije in 
Hrvaške. 
Sezona 2012/2013 je bila druga  sezona, ko ni obratovala Straža kar vsekakor ni dobro za že 
tako okrnjeno  zimsko ponudbo na Bledu. 
Finančno smo podprli  tudi pripravo tekaških prog na  Bledu in skrbeli za dnevno ažurirane 
informacije na spletni strani o stanju prog.  
Februarsko dogajanje smo popestrili s pokalom Bleda v zimskem plavanju, ki je privabil lepo 
število obiskovalcev in bil medijsko zelo odmeven. 
 
- Pokal Bleda v zimskem plavanju – 23. februar 2013  

Po izredno uspešni prireditvi Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, ki je med 22. in 24. 
januarjem 2010 potekalo na Bledu smo v letu 2013 že drugič uspešno izvedli Pokal Bleda v 
zimskem plavanju. Na tekmovanju je bilo 67 udeležencev iz 9 držav, med katerimi so se 
nekateri obrnili na nas za rezervacijo nastanitve. 
Kar nekaj udeležencev pokala v letošnjem letu, se je plavanja udeležilo že lani. 
Pokal Bleda v zimskem plavanju 2013 je otvoril Haydn Welch z vzdržljivostnim plavanjem 
»ledena milja«. Udeleženci tekmovanja so se pomerili v disciplinah 25m in 50m prosto in 
prsno, nekateri pa so se preizkusili v netekmovalni disciplini »pingvini« - skok v vodo. Za 
odmevnost dogodka so poskrbeli tako domači kot tuji mediji. Med drugim smo na Bledu 
prav za ta dogodek gostili fotografa in novinarja iz Velike Britanije.  

- za dodatno zimsko ponudbo pa so poskrbeli z Zimsko pravljico v Veliki Zaki, kjer so naredili 
park ledenih skulptur (za eno skulpturo smo prevzeli stroške) in tekaško progo skozi kamp. 

- V vse zimske programe vključujemo tudi Pokljuko s svojim potencialom v zimskih športih; 
biatlonski center, krpljanje, smučišče Viševnik je vključeno v ski pass… 

- Advent na Bledu 2013 je sklop prireditev, ki se odvijajo v adventnem času pa vse tja do 
konca hrvaških in ruskih počitnic v januarju. Ves čas poteka na Terasi Kavarne Park 
adventni sejem domače in umetnostne obrti ter praznična gostinska ponudba. Že v letu 
2012 je bil drugi adventni vikend nadgrajen z dogodkom Dan potice na Blejskem otoku, ki 
je bil zelo dobro sprejet med gosti, zato je bila prireditev v dec. 2013 razširjena na dva dni. 
Tudi Legenda o potopljenem zvonu vsako leto privabi veliko število obiskovalcev in jo 
agenti vključujejo v svoje programe. Po legendi je v cerkvi sv. Martina tradicionalen Božični 
koncert MPZ Blejski odmev. Na državni praznik izvedemo tradicionalno koncert Godbe 
Gorje, konec leta pa smo številnim gostom in obiskovalcem polepšali obisk Bleda s Krogom 
prijateljstva. Novoletni koncert je bil 30.12., nastopil je Ivan A. Arnšek z gosti in 

http://989.gvs.arnes.si/pot_bled


 

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2013 278 

simfoničnim orkestrom. Silvestrsko popoldne je bilo namenjeno otrokom na tradicionalnem 
Silvestrovanju za otroke, lep večer in lepa noč, pa sta nam omogočila tudi lepo 
silvestrovanje na prostem v Trgovskem centru.   
 
 

2.2.4. Informacijsko središče Triglavska roža – Regijski turistično naravovarstveni info 
center 

 
Projekt skupnega info centra v stavbi TNP je bil predstavljen in potrjen na svetu regije že v letu 
2011. V letu 2012  je Občina Bled zelo aktivno pristopila k realizaciji projekta, saj se je izkazalo, 
da se TNP ne more prijaviti na EU razpis. Investitor je tako Občina Bled, Turizem Bled pa skupaj 
s TNP vsebinski partner pri projektu. 
Projekt se je v letu 2013 pričel izvajati, ekipa s Turizma Bled pa je skupaj s sodelavci s TNP in 
strokovnimi sodelavci aktivno pristopila k postavitvi vsebine novega visitor centra; od stalne 
razstave do gostinskega lokala in trgovine.  
 
Osnovni cilji projekta visitor centra so: 

- pridobiti atraktivno in na modernih tehnologijah zasnovano regijsko turistično-
naravovarstveno informacijsko  središče za obiskovalce na centralni in obiskani lokaciji v 
regiji,  

- razpršiti  obisk med različnimi turističnimi kraji in atrakcijami  v regiji in prispevali k bolj 
načrtnemu usmerjanju obiskovalcev znotraj  parka v regiji (regionalni in naravovarstveni 
cilji),  

- povečati dostopnost do kakovostnih informacij o parku, območjih NATURA 2000 in 
Gorenjski regiji,   

- omogočiti promocijo kakovostnih lokalnih izdelkov in storitev  iz parka in regije 
(trajnostni lokalni razvoj), 

- vzpostaviti  pogoje za  izobraževanje in sodelovanje med parkom, lokalno skupnostjo in 
turizmom, 

- povečanje izven penzionske potrošnje turistov v regiji, 
- izboljšati kakovost in dostopnost informiranja obiskovalcev Bleda ter vseh tranzitnih 

gostov na poti proti Bohinju, Gorjam in Pokljuki ter ostalim delom Gorenjske, 
- krepiti  naravovarstveno ozaveščenost  obiskovalcev o parku kot zavarovanem območju, 
- zaokrožiti mrežo informacijskih mest v TNP, 
- omogočiti pogoje za nadaljnjo krepitev turistične destinacije Gorenjske. 

 
 
2.2.5. Mednarodno sodelovanje: 
 
Alpine Pearls  
Združenje Alpine Pearls je v letu 2012 pridobilo novega člana; avstrijsko občino Weissensee, 
tako da ima sedaj združenje 27 članov. Z namenom spoznanja novega člana je vsakoletna 
strokovna ekskurzija za člane v začetku leta 2013 povezava Weissensee in Bled. Kot gostitelji 
smo se tako dodatno predstavili ne samo predstavnikom 26 občin, ampak tudi izkoristili 
priložnost za dodatno promocijo v vseh skupnih akcijah na spletu. 
Veseli nas, da so v zadnjem letu tudi hoteli postali bolj aktivni na tem področju s pripravo »soft 
mobility« paketov. Vključili  smo tudi Triglavski narodni park s svojimi programi dogodkov. 
Bled je bil tudi ena od etap elektro rally-ja po alpskih perlah (WAVE - World Advanced Vehicle 
Expedition), ki se je letos odvijal že tretjič in sicer med 28. junijem in 7. julijem, se je 30. junija 
ustavil tudi na Bledu. Sodelovalo je sicer 40 električnih avtomobilov iz desetih evropskih držav, 
ki so na  10-dnevni poti po Evropi naredili 1800 km. Bled je obiskalo osem avtomobilov, ki smo ji 
na promenadi oskrbeli z elektriko; Slovenijo je zastopal Andrej Pečjak z avtomobilom bolt,  med 
njimi je bil tudi prestižni Tesla. 
 
Partnerski dogovor s Henleyem 
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Mesto Henley ob ustju Temze ima izjemno pomembno mesto za veslaški šport. Tam se vsako 
leto odvija kraljeva veslaška regata, ki si jo ogledajo tudi člani kraljeve družine. Na pobudo 
našega veleposlanika v Londonu in mestnih svetnikov v Henleyu je bil pričet  postopek za 
partnersko povezovanje z Bledom. Izjemno hitro (za angleške razmere) je bila sprejeta odločitev 
o podpisu pogodbe. Župan Bleda je pogodbo o partnerskem sodelovanju podpisal aprila 2013 v 
Henleyu. Septembra, ko je bilo Državno prvenstvo v veslanju je Bled obiskala večja delegacija iz 
Henleya, ki jo je vodil župan Stefan Gawrisiak, člani partnerskega foruma in mladi veslači iz 
Henley Collegea, ki so tudi nastopili na državnem prvenstvu.  

 
Obisk Dubrovnika 
Na povabilo župana Dubrovnika smo se udeležili njihovega praznika  ob praznovanju sv. Vlaha. 
Blejski župnik Janez Ferkolj je bil tudi udeleženec slavnostne procesije.  
 
Projekt Free Movement 
Občina Bled je izpeljala evropski projekt na temo vpliva migracij na lokalno skupnost in 
prebivalstvo. sodelovale so partnerske občine Beljak, Brixen, Vrba, Dubrovnik,  Doberdob, Vrba 
in Regensburg. Poleg zanimivih predavanj smo za goste pripravili tudi boj turistični del obiska 
pri katerem smo tudi sodelovali. 
 
Kirchtag v Beljaku 
Tudi v letu 2013 smo se skupaj z Zavodom za kulturo predstavili na tradicionalni prireditvi 
Kirchtag v partnerski občini Beljak. 
 
Entante Florale 
Gibanje in njegov osnovni moto izvirata iz želje in hotenja prebivalcev evropskih mest in krajev, 
ki so zase, za svoje someščane in popotniške turiste želeli ustvariti novo, višjo kvaliteto bivanja v 
svoji sredini. Glavni poudarki pri tem so: urejenost kraja, trajnostni razvoj, ekološka zavest, 
naravna in kulturna dediščina ter koeksistenca z avtohtonim naravnim okoljem. Danes se ta 
krog pozitivno naravnanih, ozaveščenih ljudi v moderni Evropi in po svetu širi in gibanje 
združuje evropske državljane 12 držav.  
Slovenija je v to gibanje vstopila leta 1998, ko sta se v mednarodnem merilu prvič pomerila eno 
mesto in en manjši kraj.Od takrat dalje projektni svet Entente florale Slovenija prijavi po enega 
kandidata v zgoraj omenjenih kategorijah in v letu 2013 je bil prijavljen tudi Bled. Sodelovali 
smo z Občino Bled pri predstavitvi kraja ob obisku strokovne komisije, ki je junija obiskala Bled 
ter se tudi udeležili podelitve priznanja, ki je bila jeseni v Belgiji. Prejeli smo srebrno priznanje. 
 
Blejski strateški forum 
Posebej je potrebno izpostaviti naše dobro sodelovanje z največjim in najodmevnejšim 
poslovnim dogodkom na Bledu. Blejski strateški forum se iz leta v leto nadgrajuje tudi z 
manjšimi spremljajočimi dogodki, ki pa povečajo obisk in prepoznavnost Bleda. V letu 2013 so 
se glavni organizatorji na MZZ odločili in na otvoritveni slovesnosti v Festivalni dvorani 
pripravili posebno projekcijo našega filma Bled – Imago paradisi (nekoliko prilagojen na BF), ki 
jo je kot glasbena podlaga spremljal orkester, ki je igral na odru. 
 
 
2.3. Krajevna promocija  
 
Krajevna promocija vključuje različna orodja tržnega komuniciranja. Želje oz. zahteve so 
vsekakor višje od realnih možnosti, zato smo pri realizaciji aktivnostih bili zelo pozorni pri izbiri 
primernega orodja. Vsekakor pa je pri načrtovanju aktivnosti potrebno upoštevati trende na 
tržišču in realno stanje v Sloveniji in na Bledu. 
Nacionalna struktura gostov na Bledu je zelo razpršena kar zahteva več aktivnosti na različnih 
trgih. Domači gostje ustvarijo le 6% nočitev, med tujimi so le 3 države (Italija, Nemčija, VB), ki 
ustvarijo 10 % nočitev. Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na prioritete destinacije, 
dolžino bivanja in potrošnjo. 
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Za blejski turizem  so avio povezave izjemno pomembne. Bled ima kar od 20 do 25 % avio 
gostov, zato smo vsekakor med prvimi, ki nosi posledice zapletov na tem področju (ukinitev avio 
linij domače Adrie in tujih avio prevoznikov). Zato smo se v letu 2013 zelo angažirali za uspešno 
trženje novega charterja London – Ljubljana, ki ga je uvedla TO Inghams in skupaj s partnerji z 
Bleda zakupili naslovnico njihove letošnje brošure, ki jo je krasila podoba Bleda (strošek 10.000 
€). 
Na Bledu smo ostali aktivni pri promociji in trženju na prekomorskih trgih s poudarkom na ZDA 
in Japonski, odpirajo pa se tudi nova azijska tržišča. 
 
Tudi v letu 2013 smo nadaljevali dobro sodelovanje z našimi veleposlaništvi in skupaj z 
gospodarsko diplomacijo, ki je postala pomemben partner turizmu izpeljali skupne projekte. V 
prvi polovici leta smo v sodelovanju z veleposlaništvi pripravili predstavitev v Londonu in v 
Goeteborgu. Direktorica se je udeležila tudi letnega srečanje gospodarske diplomacije na Brdu, 
ki ga organizirata MZZ in SPIRIT. 
 
 
2.3.1. Promocijski materiali  
 
Ponatisnili smo splošni blejski prospekt, kjer je prestavljena osnovna turistična ponudba Bled v 
štirih jezikih (slo, ang, nem, ita), na koncu so natisnjeni tudi osnovni podatki hotelskih hiš in 
ostalih zainteresiranih ponudnikov. S splošno brošuro se  predstavljamo predvsem na 
mednarodnih turističnih sejmih. Natisnili smo brošuro »Mini informacije 2013«, ki je namenjena 
predvsem gostom, ki so že na Bledu, v njej so predstavljene osnovne turistične informacije in 
namigi kaj delati na Bledu (tako znamenitosti, športne aktivnosti, vozni redi avtobusov in vlakov, 
zemljevid Bleda, informacija o parkiranju...). Spomladi smo natisnili  Koledar prireditev 2013, ki 
zajema prireditve od poletne do zimske sezone.  
Sodelovali smo pri izdaji kataloga Pohodništvo v Sloveniji,  kjer smo predstavili Bled ter pot 
skozi Vintgar in pot na Debelo peč.  
Ponatisnili smo letake (vložne liste za splošen prospekt) v več jezikih, za španski, kitajski, ruski 
in francoski trg. 
V količini 100.000 komadov smo natisnili zemljevid – trganko v velikosti A3.  Gre za promocijsko 
trganko, pri kateri je na eni strani zajeto območje od Karavank do Bohinjskih gora, na drugi 
strani pa ožji zemljevid Bleda s splošnimi podatki.  
Smo partner v projektu Vozni redi v Alpah, ki ga izdaja  CIPRA in kraji v Julijskih Alpah za 
podporo uporabi javnega prevoza. V  sodelovanju z Občino Bled in Zavodom za kulturo Bled smo 
natisnili  promocijske mape ter promocijske vrečke s podobo Bleda pozimi in poleti. V novembru 
smo izdali  koledar prireditev Advent na Bledu v več jezikovnih variantah (slo, nem, ita, ang).  
 
Vse materiale je po predhodnem naročilu  možno prevzeti na Turizmu Bled. Še vedno imamo 
probleme s skladiščenjem tiskovin, trenutno velja dogovor s TNP, da nam odstopijo prostor v 
prostorih Triglavskega narodnega parka.    
 
V letu 2013 smo nadgradili zelo uspešen promocijski film iz leta 2012 z zimskimi posnetki. 
Mlada, profesionalna ekipa Vizualist nas je ponovno lepo presenetila in Bled ima sedaj film kot si 
ga zasluži. Film si je med drugim moč ogledati na naši spletni strani. Jeseni smo predstavili tudi 
novi celoletni predstavitveni video. Celoletni film pod naslovom »Bled – Imago paradisi« so si ob 
koncu leta lahko ogledali tudi potniki na Adrinem letalu  A 319, predvsem na liniji  Ljubljana – 
Moskva. 
 
2.3.2. Obiski novinarjev in študijskih skupin 
 
V letu 2013 smo na Bledu sprejeli številne novinarje in študijske skupine. Iz obiskov so 
nastali odlični članki in oddaje, ki so imeli izjemen odziv za Bled, zato je pomembno, da 
novinarske in študijske obiske opozorimo na čim več naravnih in kulturnih znamenitosti, 
posebnosti in lepot. 
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Tabela 1: Seznam obiskov novinarjev in  študijskih skupin v letu 2013 
 

Datum  Država Skupina št. oseb 

JANUAR  

21. – 22.1.  UK Paul Archer – Skyscanner.net + spremljevalka 2 
25. – 27.1.  Mednarodno Alpine Pearls – študijska tura 20 
FEBRUAR  
15. – 16.2.  Malta Britannia Tours – študijska tura 15 
22. – 25.2.  UK Jonathan Knott – freelance novinar 1 
22. – 24.2.  UK Fotografa Nick Ballon in Alma Haser 2 
27.2.  Turčija Delegacija direktorjev turških turističnih 

organizacij 
18 

MAREC  
6.3.  Rusija Ruska novinarja s spremljevalkama – Alexey 

Vanchenko, podpredsednik združenja FIJET in 
urednik gastronomske revije STOL in Denis 
Yadrov, revija TourNavigator 

4 

APRIL  
8.4.  ZDA Meg Pier – www.viewfromthepier.com 1 
8.4.  Kanada Michael Soncina – Travel Culture Magazine 1 
11.4.  Azerbajdžan Azerbajdžanska TV ekipa ATV-Azad 

Azerbaycan – novinar Mir Samad Jafarli in 
snemalec Beyrak Babayev 

2 

21.-22.4.  Avstrija Študijska tura agencij RUEFA in TERRA 30 
27.4.  Rusija Liga Karavanerov - www.caravanliga.ru 13 
28.4.  Hong Kong Roxie, Fu Lok – Apple Daily 1 
MAJ  
11.5.  Koreja Sangho Yoo – The Korea Times 1 
17. - 18.5.  Belgija RTL TVI french speaking television in Belgium 

-  tv program about Slovenia  
5 

19. – 21.5.  Češka Študijska VIP tura županov čeških zdraviliških 
mest 

15 

27.5.  ZDA Larissa Olenicoff – The Blonde Gypsy travel 
blog www.blonde-gypsy.com 

1 

30.5.  Japonska Fuji Television - World Board Game 10-15 
JUNIJ  
2.6.  Nizozemska Ronald Pieter de Groot, Harold Hamersma, 

Janna Meppelink, Petrus Assuerus Nijdam, 
Sharon Jacky van Minden 

5 

5.6.  Hong Kong Luke NG Wing Bun – Eat and Travel Weekly 
Co. Ltd. 

2 

6.6.  Švica Study week abroad – University of Applied 
Sciences HTW Chur 

12 

12. – 16.7.  Turčija TV ekipa - Dünyayı Geziyorum / I am 
Travelling The World – Fatih Savran, Neşe 
Özlem, Yasin Esirgenç  

3 

20.6.  Mednarodno (Avstrija, 
Nizozemska, Slovenija, 
Švedska, Španija) 

Študijsko potovanje mladih blogerjev 
(organizira Zavod Mobin & Spirit Slovenija) 

6 

20.6.  Kitajska Tour operator Caissa - www.caissa.com.cn 20-25 

26.6.  Slovenija Študijska tura Bled – Fakulteta za turizem 
Univerza v Mariboru 

30 

29. – 30.6.  Italija Cristina Favento – »Il Piccolo di Trieste« 1 

30.6.  Španija novinarka Cristina Ubach in fotograf Ricardo 
De la Riva - turistična revija De Viajes in 
spletni portal Elle.es 

2 

30.6.  Italija Fam trip AIM group 3 

JULIJ  
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1.7.  Avstrija Heinz Katzenbeisser – revija BAHNmax 1 
29.7.  Velika Britanija Mark Hillsdon z družino - National Geographic 

Traveller Family, CNN Traveller website, The 
Independent 

4 

31.7.  Poljska TVP – Polish Public Television – novinar 
Mariusz Michalczyk 

4 

AVGUST  
8.8.  Japonska TV produkcijska ekipa One Heart – oddaja 

Railway Story za TV postajo WOWOW BS 9 
4 

15.8.  Poljska Revija W podrožy – novinar Maciej Faryna in 
fotografinja Izabela Faryna 

2 

17.8.  Koreja TV ekipa – v organizaciji Euro Scope iz Avstrije 2 

27.8.  Italija Revija Latitudeslife.com – novinarka Giorgia 
Boitano in fotograf 

2 

29.8.  Italija Andrea D'Ambra – blog 
http://www.andreadambra.eu/ 

1 

30.08.  Velika Britanija Daily Telegraph – Neil Tweedie z družino 4 

SEPTEMBER  
1.9.  Mednarodno (Srbija, 

Belgija, Slovenija) 
Euroshorts Film – New inspirational film to 
promote Europe as a tourism destination 
http://euroshorts-films.com/ 

3 

4.9.  Španija Študijska tura – Javier Higuera, De politours in 
Jesus Gutierre, De Asociacion de Jubilados 
Apyte 

2 

5.9.  ZDA Kelley McMillan – Tour Operator Ryder 
Walker 

1 

5. – 15.9.  Francija Arbres & Forets / Alpes magazine / Passion 
Rando - Christophe Migeon –
www.migeonreportages.fr 

1 

14.9.  Španija Luis Cicerone - El blog del Cicerone 1 

23.-24.9.  Hrvaška Srečanje UHPA 10 

OKTOBER  
2.10.  Koreja Novinarka Heesun Ham in fotografija Eun Joo 

Choi - Tour de Monde 
2 

8.10.  Velika Britanija Practical Motor Home – Gary Blake & Wendy 
Johnson 

2 

11. – 14.10.  ZDA Ryan Gargiulo – Ultimate Travel & Adventure 
Blog PauseTheMoment.com 

2 

22.10.  ZDA Jamie Cannon – Group Tour Magazine 2 

NOVEMBER  
14.11.  Kitajska Lu Yang - National Geographic in Travel+ 1 

DECEMBER  
6.12.  Kanada Kerry-Jane McKeown - Taste&Travel Magazine 

International 
1 

6. – 7.12.  Velika Britanija Imogen Grace Blake – Ham&High 2 

12.12.  Koreja Ji Yeon Hong - Joogang Ilbo 1 

17.12.  Kanada Albert Archer in Ryan Merigliano – freelance 
novinar in fotograf 

2 

 
Turizem Bled se aktivno vključuje tudi v sodelovanje z delegacijami iz različnih držav sveta. 

 
Tabela 2: Seznam obiskov mednarodnih delegacij v letu 2013 
 
Datum Država Skupina 
22.2. Turčija Delegacija – mednarodno sodelovanje v 

turistični panogi 
17.3. Libija Libijska delegacija – DM strategija 
11.5. ZDA John Patrick Shanley, z oskarjem nagrajeni 

http://www.andreadambra.eu/
http://www.migeonreportages.fr/
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scenarist in režiser (za film Dvom) 
20.5.  ZDA Astronavtka Sunita Williams 
25.5. Kuvajt Delegacija pod organizacijo Slovensko 

Katarskega združenja 
28.5. Indija Predsednica sp. doma indijskega parlamenta 

Lok Sabhe in parlamentarna delegacija 
9.6. Šrilanka Delegacija ministra za zunanje zadeve Šrilanke 

- , Nj. eksc. Prof. Gamini Lakshman Peiris 
27.6.  Velika Britanija  britanski princ Edward in njegova žena Sophie 
29.6. Japonska  japonski princ in princesa Akišino   
1.- 4.7. Mednarodno IATE 2013 - kongres 
12.-13.7. Kitajska Kitajska delegacija 
1.9. Mednarodno Blejski strateški forum 
20.9. Velika Britanija Obisk delegacije iz Henley on Thames in 

uradni podpis partnerske pogodbe med mesti 

 
V letu 2013 so nas tuji partnerji prosili za  predstavitev naše organiziranosti in regijskega 
delovanja. Tako smo sprejeli udeležence študijske ture iz hotelirske šole CHUR iz Švice.  
 
 
2.3.3. Sejemski nastopi 
 
Sejemske in borzne predstavitve smo organizirali po  programu in v sodelovanju s SPIRITom 
ter na osnovi usklajenega dogovora v okviru skupnosti Julijske Alpe, katero koordinira Turizem 
Bled. V okviru skupnih stroškov promocijskih aktivnosti je Bled soudeležen z 34% deležem.  
 
Julijske Alpe so v Evropi, kjer poteka večina sejemskih nastopov v okviru SPIRITa dobro 
poznane, zanimanje za Bled je izredno, saj ni sejma, od koder bi se informator vrnil z ostankom 
zaloge promocijskih materialov o Bledu. Na sejmu FREE München smo se predstavili z animacijo, 
in sicer staro tiskarno z Blejskega gradu in izdelovalko lectovih src. Goste predvsem zanimajo 
produkti aktivnega preživljanja prostega časa, naravne znamenitosti ter možnosti nastanitve. 
Vedno več je tudi vprašanj o velikih mednarodnih prireditvah, tako športnih kot festivalih. Vsa 
poročila s sejmov so zbrana na Turizmu Bled in se posredujejo prodajnim službam po hotelih na 
Bledu in v destinaciji Julijske Alpe. 
 

Tabela 3: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2013 (v okviru Julijskih Alp)  

 

Št. Datum Naziv sejma  

1 8.1. - 13.1. Vakantiebeurs Utrecht 

2 10.1. - 13.1. Ferienmesse Dunaj 

3 17.1. - 20.1. Matka Helsinki  

4 30.1. - 3.2. FITUR Madrid  

5 31.1. - 4.2. Vakantie Salon Bruselj  

6 5.2. - 6.2. IMTM Tel Aviv 

7 7.2. - 10.2. Holiday World Praga 

8 14.2. - 17.2. BIT Milano 

9 20.2. - 24.2. FREE München 

10 21.2. - 24.2. IFT Beograd 

11 28.2. - 3.3. UTAZAS Budimpešta 

12 6.3. - 10.3. ITB Berlin 

13 5. – 6. 4.  Feratel  workshop  

13 4. - 7.11. WTM London 
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Druge predstavitve:  
 
Turistična borza SIW 2013  
V Portorožu je v četrtek, 19. aprila svoja vrata odprla 16. Slovenska turistična borza oziroma 
Slovenian Incoming Workshop (SIW) – najpomembnejši poslovni dogodek slovenskega 
turizma). Borza je potekala med 19. in 22. aprilom 2013 v Kongresnem centru Portus, LifeClass 
Hotels & Spa v Portorožu, zaključila pa se je z dvodnevnimi študijskimi potovanji za tuje 
udeležence.  Med drugimi so obiskali tudi Bled.  
Na vnaprej dogovorjenih sestankih je sodelovalo 191 predstavnikov iz 128 slovenskih 
turističnih podjetij in 143 predstavnikov iz 109 tujih turističnih agencij, organizatorjev potovanj 
in drugih turistično naravnanih podjetij iz 32 držav.  
Največ kupcev je bilo iz Ruske federacije, Italijanov in kupcev iz nemško govorečih držav, torej 
Avstrije in Nemčije. V primerjavi s prejšnjimi leti smo zabeležili porast predstavnikov turističnih 
podjetij iz Kitajske, Kuvajta, Indije in Japonske, prvič smo gostili udeležence tudi iz Južne Koreje 
in Egipta.  
 
 
Predstavitev v Goeteborgu  
V sodelovanju z našim veleposlaništvom na Danskem, SPIRIT-om  in Adrio smo v času 
turističnega sejma TUR v Goeteborgu na Švedskem izpeljali  workshop za poslovne partnerje, saj 
je Skandinavija pomembno tržišče za Bled. Želimo si sicer več direktnih avio povezav, saj Adria 
leti le v Copenhagen, maja pa začne leteti še Finn Air Helsinki-Ljubljana.  
 
 
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje 
Turizem Bled je partnerska destinacija v GIZ-u. Člani GIZ-a so tudi blejski hoteli Krim, Ribno in 
Park. Naš skupni interes je, da s skupnim delovanjem ter usklajevanjem aktivnosti  dosežemo 
sinergijske učinke razvoja in trženja turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v 
Sloveniji in destinaciji.  
GIZ je  ključni strateški partner SPIRITu (STO-ju) za področje pohodništva in kolesarjenja, ki 
združuje večino ponudnikov z znakom specializacije za pohodništvo in kolesarjenje. V letu 2013 
smo skupaj s SPIRIT-om in GIZ-om sodelovali pri prenovljeni brošuri pohodništvo.  
V okviru skupnega programa smo se predstavili na naslednjih sejmih:  
 

Št. Datum Naziv sejma  

1 12.1. - 13.1. Fahrrad und Erlebnisreisen Stuttgart 

2 9.2. - 10.2. Fiets & Wandelbeurs Amsterdam 

3 6.4. - 7.4. Argus Bike Dunaj 

4 31.8. Eurobike Friedrichshafen 

5 6.9. - 9.9. Tour Natour Düsseldorf 
 
 
2.3.4. Oglaševanje v medijih  
 
Oglasi v medijih so seveda izjemno pomembni za promocijo. Letos je bil pritisk oglaševalcev 
izjemen. Glede na zelo omejene finančne možnosti smo zelo racionalni pri naročanju plačanih 
oglasov v medijih. Kljub temu so planirana sredstva hitro počrpana, saj so cene oglasov v 
slovenskih medijih nerazumno visoke. V slovenskih medijih so plačani oglasi izključno povezani 
s programom prireditev ter oglasi v tiskanih medijih Slovenske turistične organizacije. 
Oglaševali smo tudi  v brošuri Bled in your pocket, saj je to eden od zagotovil, da Bled ima ta 
vodniček.  
 
Odzvali smo se in oglaševali v reviji Triglavski narodni park. Bled se je predstavil v posebni 
ediciji za goste iz Turčije, ki je bila izdana v turškem jeziku in v kateri smo se predstavile 
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najpomembnejše turistične destinacije v Sloveniji. Brošura je bila predstavljena na sejmu v 
Istanbulu. 
Sodelujemo z nekaterimi radijskimi postajami po Sloveniji, ki so naši partnerji tudi pri 
brezplačnem pokrivanju novic z Bleda. 
 
Glavnini planiranih sredstev za letošnje leto, pa smo porabili za sofinanciranje oglasov na dveh 
jumbo panojih za 4-mesečno obdobje na avtocesti iz smeri Karavanke na območju jeseniške 
občine, ki smo ga izpeljali v sodelovanju z Zavodom za kulturo. Glede na zelo visok vložek s 
sodelovanjem s podjetjem Amicus nismo bili povsem zadovoljni.    
 
 
2.3.5. Spletna stran www.bled.si   
 
Turizem Bled je v sodelovanju s podjetjem AV studio posodobil spletni portal www.bled.si, ki 
eno najlepših alpskih letovišč predstavlja z novo podobo,  novimi fotografijami ter  številnimi 
možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa, kulinarične užitke  ali  poslovna srečanja. 
Uporabniki imajo na voljo vse informacije in funkcionalnosti za enostavno pregledovanje vsebin  
ali rezervacijo storitev.  Vsebin v petih  jezikovnih različicah je preko 1.000 strani, od tega je 300 
fotografij, ki so bile zbrane s pomočjo foto natečajev ali odkupljene od različnih slovenskih 
avtorjev ter iz domačih in tujih foto arhivov. 
 
Spletni portal podprt s sistemom za upravljanje z vsebinami AV SiteKit in CRM modulom, celotna 
vsebina pa je organizirana v e-katalogu. Spletni portal je izveden v  responsive web designu za 
optimalen prikaz in prijazno uporabniško izkušnjo na osebnih računalnikih, pametnih telefonih 
in tabličnih napravah. 
 
Cilj novega portala je izboljšati komunikacijo Bleda na spletu ter dolgoročno povečati število 
obiskov tako na spletnih straneh kot na destinaciji. 
Spletni portal sicer letno obišče skoraj 600.000 obiskovalcev in je eden najbolje obiskanih 
krajevnih turističnih portalov v Sloveniji. 
 
Ponudnike, ki so se predstavili še na stari spletni strani smo povabili preko Blejskih novic, da si 
nov portal ogledajo ter nam sporočijo morebitne popravke, tiste, ki pa bi na novo želeli 
sodelovati na naših spletnih straneh pa povabili, da nas kontaktirajo, da skupaj preučimo 
možnosti sodelovanja. 
 
V letu 2013 smo nadaljevali z razvojem našega najpomembnejšega medija – spletnega mesta 
turistične destinacije Bled, kjer obiskovalec dobi na enem mestu najpomembnejše informacije o 
Bledu.  
 
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 je bilo na spletni strani zabeleženih 610.609 
obiskov (kar je 6,07% več kot v enakem obdobju v letu 2012), od tega 397.349 edinstvenih 
obiskovalcev (kar je 6,47% več kot v enakem obdobju v letu 2012), ki so si v povprečju stran 
ogledovali 3 minute in 05 sekund in ogledali 4,07 podstrani. Novih obiskovalcev je bilo 63,00%.  
Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (40,9%), sledijo Italijani (13,1%), Nemci (6,5%), Britanci 
(6,1%), Madžari (5,6%), Hrvati (3,4%), Avstrijci (3,3%), Američani (2,3%), Srbi (1,3%) in Čehi 
(1,3%). V povprečju je bilo zabeleženih 1.673 obiskov na dan.  
 
63,8% obiskov je bilo generiranih preko iskalnika Google, 17% je bilo direktnih obiskov, sicer pa 
je bilo 1,9% nanjo preusmerjenih preko webcamgalore.com, 1,4% preko pro-vreme.net, 1,2% 
preko najdi.si in 1% preko bing.com, facebook.com, 0,7% pa preko slovenia.info.  
Med ključnimi besedami, ki so uporabnike spletnih iskalnikov privedle do spletne strani 
www.bled.si, je so bile v 9,2% bled, 1,3% lake bled, 1,2% bled slovenia, 1,2% lago di bled. 
10,3% obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobitelov, 8,35% preko tabličnih 
računalnikov, ostalih 81,35% pa preko običajnih računalnikov.  
 

http://www.bled.si/
http://www.bled.si/
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V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih 
www.slovenia.info za vključitev Bleda na nacionalno turistično spletno stran, cc-
line.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala.   
 
Od julija 2010 smo prisotni tudi na družabnem omrežju Facebook, kjer imamo uporabniško 
Facebook stran 'Turizem Bled Tourist Board' (http://www.facebook.com/LakeBledSlovenia). 
31.12.2013 smo na njem zabeležili 2.349 oboževalcev. Na spletni strani tedensko objavljamo 
novice in vabimo na večje prireditve na Bledu. Urejanje in vnašanje vsebin v 2 jezikih zahteva 
veliko časa, vendar mislimo, da je prisotnost na največjem družabnem omrežju nuja.  
Za podporo mednarodnim športnim prireditvam smo v juniju 2012 odprli še Facebook spletno 
stran za Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu 
http://www.facebook.com/EisstockEuropameisterschaftBledSlowenien, ki je 31.12.2013 
naštela 187 oboževalcev, za Pokal Bleda v zimskem plavanju: 
http://www.facebook.com/pages/Bled-Winter-Swimming-Cup/317044045053071 
(31.12.2013, 129 oboževalcev) in Narodnozabavno HIT parado  
http://www.facebook.com/pages/Oberkrainerfest-Bled (31.12.2013, 67 oboževalcev). Marca 
2013 smo ustvarili še stran v podporo evropskemu prvenstvu v Taeknowdoju 
https://www.facebook.com/EuropeanTaekwondoITFChampionshipsBled2013, ki je 31.12.2013 
zabeležila 185 oboževalcev. 
 
Imamo aktiven tudi Twitter račun @BledSlovenia, na katerem občasno objavljamo novice in je 
imel 31.12.2013 preko 400 sledilcev. 
 
 
2.3.6. Velike mednarodne prireditve  
 
Svetovno prvenstvo v biatlonu na Češkem  
Skupaj s Turizmom Bohinj smo se udeležili Svetovnega prvenstva v biatlonu v Novem mestu na 
Češkem in na promocijski stojnici delali promocijo za svetovni pokal na Pokljuki. Za to priložnost 
smo skupaj z LTO Bohinj in OK Pokljuko izdelali poseben promocijski letak s konkretnimi 
prodajnimi paketi. Glede na dosedanje odzive in številne klice in maile iz tujine vezane na pakete 
za pokal v marcu 2014 smo bili pri svojem delu očitno uspešni. 
Eurobasket 2013 
Evropsko prvenstvo v košarki je zaznamovalo športno leto 2013 v Sloveniji. Na Jesenicah so 
gostili skupino v kateri so bile predvsem reprezentance držav bivše Jugoslavije. Tudi na Bledu se 
je v tem obdobju povečal obisk gostov, ne toliko nočitve kot pa izven penzionska potrošnja, saj 
so številni navijači z veseljem obiskovali Bled. Organizatorji so na Jesenicah pripravili tudi 
atraktivno »fan cono« in nas povabili k sodelovanju, tako, da smo v času tekem na Jesenicah 
imeli skupaj z Bohinjem in Radovljico info stojnico s promocijskimi materiali.  

http://www.slovenia.info/
http://www.facebook.com/LakeBledSlovenia
http://www.facebook.com/EisstockEuropameisterschaftBledSlowenien
http://www.facebook.com/pages/Bled-Winter-Swimming-Cup/317044045053071
https://www.facebook.com/EuropeanTaekwondoITFChampionshipsBled2013
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2.4. Organizacija prireditev  
 
Glede na višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračun smo v letu 2013 
naredili prioritete in smo  določene planirane aktivnosti v drugi polovici leta prilagodili 
razpoložljivim sredstvom. 
 
 
2.4.1. Blejski dnevi  
 
Pripravam na Blejske  dneve smo tudi letos posvetili veliko pozornosti. Glede na zelo omejena 
sredstva za tako veliko prireditev smo uspeli določene stroške znotraj programa zmanjšati, 
vendar se organizacijski stroški iz leta v leto večajo (varnost, elektrika, ureditev prireditvenega 
prostora).  
Prijetna popestritev Blejskih dnevov 2013 je bila organizacija 1. srečanja harmonikarjev, ki je 
potekalo pod taktirko podžupana Tonija Mežana.  
V času Blejskih dni je vzporedno potekal tudi zračni spektakel nad jezerom - »loop air show«, ki 
je privabil zelo veliko obiskovalcev in bil deležen veliko odzivov v medijih. 
 
 
 
2.4.2. Čarobni dan na Bledu 
 
V letošnjem letu smo na Bledu drugič gostili otroško prireditev Čarobni dan. Zaradi slabega 
vremena je bila prireditev dvakrat prestavljena, a je na koncu vendarle uspela.  Prireditev je 
vključena v naš program in finančno obremeni sredstva za prireditve v višini  10.000 €.  

 
 
2.4.3. Blejsko poletje  

 
sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski turistični utrip (otroški program, 
narodno zabavni večeri…); za katere pa je iz leta v leto manj sredstev. V letu 2013 smo  otroški 
program prestavili na novo lokacijo v Trgovski center in združili sredstva skupaj s TC in Občino 
Bled. Tudi sredstva za četrtkove večere »Veselo po domače« smo združevali s TC. V času od 
konca aprila pa do konca septembra smo v Zdraviliškem parku organizirali sejem domače in 
umetnostne obrti, ki je eden redkih avtentičnih sejmov z rokodelci slovenske obrti.  
Julija smo promocijsko podprli novo prireditev Fete Blanche – Zabava v belem, ki je bila 
vključena v sklop podobnih dogodkov pod to blagovno znamko, ki imajo na drugi strani 
Karavank že dolgo tradicijo. 
 
 
2.4.4. Druge prireditve 

 
Pustne prireditve so bile v letu 2013 nadgrajene z večjo pustno povorko v soboto, v katero so 
se vključil številna društva blejske občine in poskrbela za zelo prijetno vzdušje. Dogodek v TC je 
bil dobro obiskan in vsekakor nudi še možnost za nadgradnjo. Prireditve so sicer dobro 
obiskane, preseneča pa slabo angažiranje hotelov na Bledu, saj imajo pustne zabave s plesi samo 
še v Panorami in hotelu Jelovica.  
 
Velikonočne prireditve pomenijo dopolnitev prazničnemu vzdušju na Bledu. Turizem Bled je v 
nedeljo v Trgovskem centru pripravil koncert Godbe Gorje ter zvečer koncert domačina 
Gašperja Primožiča z gosti. Restavracija Panorama je organizirala plesni večer, Blejski grad pa 
program za otroke: Lov za velikonočnimi pirhi. 
 
Kolesarski dan Bled – Bohinj 
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pod sloganom »Varno kolesarjenje z Bleda v Bohinj za vso družino?, Nemogoče je mogoče! 
Pridružite se nam v nedeljo, 26.05.2013« 
Žal je kolesarski dan zaradi slabega vremena odpadel, vendar bomo prireditev obdržali na 
našem programu saj si  Bled in Bohinj, ki sta dva bisera v Alpah zaslužita, da bi bila čim preje 
povezana tudi s kolesarsko povezavo. 
 
Triatlon Karavanke 
Podprli smo tudi novo športno prireditev, ki je povezovala 3 občine; Bled, Gorje in Žirovnico – 
Triatlon Karavanke, ki je potekal v organizaciji Zavoda za turizem Žirovnica. Start oz. veslanje  je 
bilo na Bledu, zaključek po teku na Valvazor pa v Završnici. 
 
Dragon Boat Festival smo na Bledu gostili drugič  v soboto, 9. junija 2013, na plaži v Veliki Zaki. 
Konfucijski inštitut želi s tem praznovanjem kitajskega praznika približati bogato kulturo 
širšemu krogu obiskovalcev. 
 
Sodelovali smo tudi pri  sprejemih na blejskem gradu, ki jih je OKS pripravil na Bledu v čast 
mladim športnikom, udeležencem EYOF-a oz. olimpijade mladih.  
 
Večer indonezijske kulture – skupaj z Indonezijskim veleposlaništvom na Dunaju smo v 
Festivalni dvorani organizirali zelo zanimiv večer,  prežet z barvami in glasbo. Nastopajoči so 
pripravili zelo zanimiv program ob spoznavanju glasbe, plesa in običajev iz različnih otokov te 
države.  Že od poldneva dalje pa je bil v preddverju Festivalne dvorane prodajni bazar, na 
katerem so predstavili tipične izdelke domače in umetnostne indonezijske obrti. Večer smo 
organizirali skupaj   Občina Bled, Zavod za kulturo Bled,  Turizem Bled in veleposlaništvo 
Indonezije na Dunaju.  
 
Tudi v letu 2013 smo imeli kar nekaj obiskov avto klubov, katerim smo pomagali pripraviti 
predstavitev na blejski promenadi – Porche Club, Mercedes Club, Rolls Royce, BMW. 
 
Domačim organizatorjem različnih prireditev in dogodkov vedno pomagamo s promocijo in 
vključitvijo dogodkov v vse naše publikacije in programe. 
 

 
2.4.5. Druge velike prireditve 

 
Že 27. Alpski večer je bil v Športni dvorani na Bledu v soboto 11. maja 2013 ob 20.uri. Že tretjič 
je bil  organizator Turizem Bled.  Čeprav Alpski večer ohranja primat enega najstarejših  
koncertov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji,  pa zadnjih nekaj let ta prireditev ne  more 
napolniti Športne dvorane.  
Navkljub velikemu angažmaju ter tudi novejšemu konceptu same prireditve. Med drugim smo 
stopili v kontakt z agencijo Kompas iz Ljubljane, ki je ponudila pakete z vključenim koncertom 
tudi za naše izseljence v Kanadi, ZDA, Avstraliji.   
Dodatno smo se angažirali tudi pri promociji po Sloveniji. Za pokrivanje stroškov tako velikega 
dogodka bi morali prodati vsaj še 700 vstopnic, kar pa se glede na številne dogodke po Sloveniji 
povezane z narodno – zabavno glasbo zdi skoraj nemogoče. 
 
Narodno zabavna Hit parada 
16. novembra smo organizirali v Športni dvorani na Bledu že jubilejno deseto Narodno zabavno 
Hit parado oz. Oberkrainerfest. Na prireditvi so nastopili štirje slovenski in štirje tuji narodno 
zabavni ansambli, prireditev pa je vodil g. Ingo Rotter ter gdč. Eva Leskovšek.  Gostje prihajajo  
na prireditev iz nemško govorečih področij, tako iz Avstrije, Nemčije, Švice in predvsem iz Južne 
Tirolske. Približno petsto jih pride na Bled že v petek, saj smo v Panorami že v petek, za njih 
pripravili narodno zabavni šov koncert, na katerem so letos nastopili Slovenski muzikantje.  
Letos smo že drugič izdali knjižico v kateri je bil opisan podroben opis programa ter najava za 
leto 2014.  
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Tabela 4: Realizacija plana dela Turizma Bled v letu 2013 

 

  PLAN  PLAN 2013 PLAN 2013 REALIZACIJA % 

  2013 sredstva TT ostali viri 1. - 12. 2013 REALI. 

            

PRIHODKI           

Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem 
interesu 180.000 180.000   180.000 100% 

Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti 180.000 180.000   180.000 100% 

RDO Gorenjska  360.887   360.887 233.620 65% 

Ostali viri 297.133   297.133 282.386 95% 

SKUPAJ PRIHODKI 1.018.020 360.000 658.020 876.006 86% 

      

ODHODKI           

Dejavnosti v javnem interesu           

Stroški dela 135.000 110.000 25.000 136.533 101% 

Stroški materiala in storitev ter 
amortizacija 40.000 30.000 10.000 37.325 93% 

Turistično-informacijska dejavnost in 
delovanje TD Bled 40.000 40.000 0 43.500 109% 

SKUPAJ 215.000 180.000 35.000 217.358 101% 

            

Projektne dejavnosti           

RDO Gorenjska 380.020     234.245 62% 

Razvojni projekti 144.000 75.000 69.000 134.479 93% 

Kongresni urad (Travel zoom, TNG) 31.000 16.000 15.000 29.079 94% 

Trženje ITP in tur. infrastrukture 29.000 14.000 15.000 28.597 99% 

Zima na Bledu:           

- Ski pass / ski bus 50.000 15.000 35.000 48.554 97% 

- Urejanje tekaških prog (Bled, Pokljuka) 1.000 1.000 0 1.224 122% 

- Programi pospeševanja zime 33.000 29.000 4.000 27.025 82% 

Krajevna promocija 120.000 50.000 70.000 109.534 91% 

Promocijski materiali 45.000 17.000 28.000 38.052 85% 

Obiski novinarjev in študijskih skupin 10.000 4.000 6.000 8.928 89% 

Sejemski nastopi in GIZ 35.000 12.000 23.000 34.297 98% 

Oglaševanje v medijih 10.000 2.000 8.000 9.042 90% 

Spletna stran www.bled.si 17.000 12.000 5.000 16.763 99% 

Velike medn.prireditve                                
(biatlon, Eurobasket, veslanje) 3.000 3.000 0 2.452 82% 

Organizacija prireditev 159.000 40.000 119.000 178.748 112% 

Blejski dnevi 40.000 20.000 20.000 42.487 106% 

Čarobni dan 10.000 10.000 0 10.000 100% 

Blejsko poletje: sejem, NZB v TPC 5.000 2.000 3.000 6.923 138% 

Druge prireditve (pust, velika noč, nov. 
koncert,…) 5.000 5.000 0 9.668 193% 

Druge velike prireditve  99.000 3.000 96.000 109.670 111% 

SKUPAJ 803.020 165.000 258.000 657.006 82% 

SKUPAJ ODHODKI 1.018.020 345.000 293.000 874.364 86% 

      
POSLOVNI IZID 0 0 0 1.642   
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SPREMLJANJE CILJEV  V LETU  2013 

 
 
V viziji in novelaciji Občinskega razvojnega programa smo opredelili naše cilje, ki ostajajo 
aktualni tudi za leto 2014 in smo jih dosegli v letu 2013: 
 
- Uspešno delovanje Turizma Bled v vlogi koordinatorja RDO Gorenjska smo okrepili s 

sklepom sveta regije o podaljšanju pooblastila turizmu Bled za vodenje RDO Gorenjska. 
- realizirali smo številne aktivnosti Kongresnega urada Bled 
- aktivnosti vezane na delovanje  Regijskega turističnega  središča in naravovarstvenega 

info centra – Triglavska roža,  ki bo s svojimi vsebinami in kakovostnimi informacijami o 
destinaciji prepričal obiskovalce in vse partnerje na Gorenjskem; 

- v kriznih časih dodatno krepimo  partnerski odnos javnega in zasebnega sektorja; 
- z vsemi promocijskimi aktivnostmi smo utrjevali celostno grafično podobo in image Bleda; 
- vodili smo  dialog z velikimi lastniki turističnih kapacitet, manjšimi privatnimi ponudniki,  

javnim sektorjem in lokalnim okoljem; kar je naša konstantna, odgovorna in ne vedno lahka 
naloga; 

- uspešno smo izvajali programe internega komuniciranja v kraju in eksternega tržnega 
komuniciranja; 

- Turizem Bled je sodeloval na vseh odmevnejših predstavitvah slovenskega turizma po 
Evropi in širše.  

 
Turizem Bled  s povezovanjem javnega in privatnega interesa sledi skupnim interesom za razvoj 
blejskega turizma in svoje aktivnosti usmerja k doseganju naslednjih ciljev: 
 

 povečanje števila nočitev in  ustvarjenega prihodka 
 povečati in izboljšati  promocijo in trženje blejske turistične ponudbe v Sloveniji in v 

svetu; 
 zadovoljstvo uporabnikov pri uporabi nove spletne strani www.bled.si; 
 Partner  pri izvedbi  velikih mednarodnih prireditev v letu 2013:  

- Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu, marec 2013 
- Evropsko prvenstvo v taekwondoju, april 2013 
- Mednarodne veslaške prireditve – BMW Eko  regata 
- Uspeli smo s kandidaturo za Veteransko prvenstvo v veslanju, Bled 2017 

 
Program za leto je bil 2013 je bil obsežen in zahteven. Razlogov za to, da smo ga tudi uspeli 
realizirati je več; po eni strani posledica naše ambicioznosti, po drugi strani pa vsekakor tudi 
posledica časa v katerem živimo. Časa, v katerem je potrebno reagirati hitro in opraviti dobro 
storitev, če želimo biti uspešni.  
Zavedamo se, da nam bo samo z dobrim sodelovanjem vseh deležnikov, ki na Bledu živimo in 
delamo in tistih, ki so na  Bledu dobili svoje poslovne izzive,  uspelo delati korake v pravo smer. 
V smer, ki smo jo zapisali v vseh dosedanjih strategijah – Bled Imago Paradisi 

 
 
Lili Ošterbenk Janša                                                                                Eva Štravs Podlogar 
Diana Šebat                                                                                                       direktorica 
Maja Rimahazi  
 

 
 

 
 

http://www.bled.si/
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PRILOGA 1: Statistični podatki o nočitvah na Bledu v letu 2013 
 
Na Turizmu Bled vsakodnevno zbiramo statistične podatke o ustvarjenih nočitvah za hotele, 
kamp, Penzion Mlino, Vilo Prešeren, Vilo Viktorijo in Youth Hostel Bledec ter pripravljamo 
različne analize.  
 
V letu 2013 so največ nočitev ustvarili gosti iz Nemčije, Velike Britanije in Italije. Sledijo gostje iz 
Nizozemske, Slovenije, ZDA, Japonske in Hrvaške. Največjo rast beležimo pri gostih iz Češke 
(I128), Nizozemske (I122), Velike Britanije (I116), ZDA (I112) in Avstrije (I107). V letu 2013 
smo zabeležili 3% rast nočitev v primerjavi z letom poprej. 
 

Tabela 5:  Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2013 in primerjava z letom 2012 

 
 

 
  leto 2013    INDEKS 2013/2012  razmerje domači - tuji 

  domači  tuji  SKUPAJ domači tuji skupaj % domači % tuji 

januar'1,2 1.918 18.253 20.171 75 85 84 10 90 

februar'1,2 2.693 11.906 14.599 93 97 97 18 82 

marec'1,2,3 3.007 17.569 20.576 92 109 106 15 85 

april'1,2 3.464 29.377 32.841 150 93 97 11 89 

maj'1,2,4 2.341 47.296 49.637 115 107 107 5 95 

junij'2,4 2.650 54.701 57.351 119 103 104 5 95 

julij'4  3.582 93.452 97.034 108 108 108 4 96 

avgust'4 2.860 98.558 101.418 77 108 107 3 97 

september'4 2.033 57.739 59.772 89 106 106 3 97 

oktober'4 2.835 33.191 36.026 92 111 109 8 92 

november'2,5,6 2.511 16.812 19.323 101 102 102 13 87 

december'2,5,6 1.891 13.101 14.992 78 64 65 13 87 

skupaj 31.785 491.955 523.740 98 103 103 6 94 

Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp, brez zasebnih sob in apartmajev) 

 

 1 - Hotel Astoria je bil zaradi obnove zaprt od 18.3.2012 do 14.5.2013. 
2 - Vila Bled je bila zaradi menjave upravljavca zaprta od 1.10.2012 do 7.6.2013 ter zaradi obnovitvenih del od 1.11.2013 do 
15.4.2014. 

3 - Velika noč je bila v letu 2013 v mesecu marcu. 

4 - Od 9.5.2013 do 1.10.2013 je kot hostel obratovala Vila Viktorija. 

5 - Svetovni pokal v biatlonu sezone 2012/2013 je bil decembra 2012, v sezoni 2013/2014 pa marca 2014.  

6 - Hotel Kompas je od 18.11.2013 zaprt zaradi obnove.  
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PRILOGA 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2013 
 
 

1) Slovenia, a Land of Sanctuary - CAAC Inflight 
Magazine 

Kitajska revija CCAC Inflight Magazine je objavila 8 
strani dolg članek o Sloveniji, ki se tako na naslovni 
strani članka kot v nadaljevanju osredotoči na Bled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Bled Island in Slovenia is your new happy 
place – The Huffington Post 

Ameriški časnik The Huffington Post je 10.3.2013 na 
svoji spletni strani objavil članek Suzy Strutner, ki 
opisuje Blejski otok in priloži fotografije, s katerimi pove, 
da gre za kraj, ki ga je vredno obiskati preko celega leta. 
Več: http://www.huffingtonpost.com/2013/10/03/bled-
island_n_4037139.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Gleich vor der Haustür in die Loipe fallen – Zeit Online 
15.3.2013 je bil na spletni strani nemškega časnika Zeit objavljen članek novinarja 
Helmuta Lutherja, ki nas je obiskal v zimskem času. Osredotoči se na Triglavski narodni 
park in zimske aktivnosti, pri čemer velik del posveti Bledu. Več: 
http://www.zeit.de/reisen/2013-03/slowenien-bled-alpen-reisen. 
 

4) Fernweh: Slovenia! – Bayerischen Rundfunks 
31.3.2013 so na Bararski TV predvajali prispevek o Sloveniji. 
http://www.br.de/mediathek/index.html 

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/03/bled-island_n_4037139.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/03/bled-island_n_4037139.html
http://www.zeit.de/reisen/2013-03/slowenien-bled-alpen-reisen
http://www.br.de/mediathek/index.html
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5) Bled v britanski reviji H2Open Magazine 
V aprilski številki britanske revije H2open Magazine, je bil 
objavljen članek z naslovom Immersed in nature avtorja 
Jonathana Knotta z naslovno fotografijo Bleda. Več: 

http://jonathanknott.files.wordpress.com/2010/11/h2o16_knott-knows.pdf  
 

6) Ruska gastronomska revija STOL 
Po marčevskem obisku Alexeya Vanchenka, urednika revije 
Stol, je bil v maju 2013 objavljen 6 strani dolg prispevek o 
gastronomiji Slovenije. 
Med drugim je bila v članku predstavljena kulinarika Hotela 
Triglav. 
 
 
 
 
 
 

7) Slovenia, a hidden treasure – Gazette van Detroit 
Na naslovnici belgijskega časnika Gazette van Detroit  in 12. 
strani je bil 16.5.2013 objavljen članek o Sloveniji z 
naslovno fotografijo Bleda. Članek opisuje turizem v 
Sloveniji in se osredotoči na primer Bleda. 
 
 
 
 
 
 

8) Revista 80 dias – Bled, el encanto medieval de 
Eslovenia 

Članek o Bledu je bil v prvi polovici leta 2013 objavljen na španski spletni strani: 
http://www.revista80dias.es/secciones/especiales/verano-2013/bled-verano2013/. 
Bled opisuje kot eno najlepših in očarljivejših mest v Evropi če ne tudi na svetu in se 
med drugim osredotoči na prireditev Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu. 

 

http://jonathanknott.files.wordpress.com/2010/11/h2o16_knott-knows.pdf
http://www.revista80dias.es/secciones/especiales/verano-2013/bled-verano2013/
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9) I Comme - RTL Belgium  
 
Filmski prispevek in članek v reviji Tele DH o Sloveniji v 
juniju 2013. Voditelja oddaje sta med drugim obiskala 
Blejski otok in izdelovala originalne blejske kremne 
rezine. 
 
 
 
 
 

10) Slovenia small but diverse country - 
Korea Travel Times 

 
10. junija 2013 je bil v časniku Korea Travel Times 
objavljen prispevek o Sloveniji, ki vključuje fotografijo 
Blejskega jezera. Istega dne je bil tudi na spletni strani 
Korea Travel News objavljen članek z enakim 
naslovom in vsebino fotografije. 
 

11) “Little Europe Slovenia”. Alps, 
Mediterranean and Medieval City all in one – Hankook Ilbo Koreja 

 
13. junija je bil po majevskem obisku novinarja Sangho Yoo v korejskem dnevnem 
časopisu Hankook Ilbo objavljen enostranski članek o Sloveniji, ki vključuje večjo 
fotografijo Blejskega jezera. Dan prej pa je bil obsežnejši prispevek objavljen tudi na 
spletni strani časopisa: http://news.hankooki.com/. 
 

12) Eat and travel Weekly Hong Kong  
Po obisku novinarja Luke NG Wing Bun v junju 2013 
je bil mesec za tem v Hongkonški reviji Eat and Travel 
Weekly objavljen 24 strani dolg članek o Sloveniji, 
katerega del je bil posvečen tudi Bledu. 
Več: 
http://hk.etw.nextmedia.com/article/936/16981624 
 

13) Holiday ides: Best lakes in the world - 
Express 

12.8.2013 je bil na britanskem spletnem portalu 
www.express.co.uk objavljen članek Anne Gorringe, ki 
na drugo mesto postavlja Blejsko jezero. Predlaga 
vožnjo okoli Blejskega jezera s kočijo, obisk gradu in 
opiše jezero kot obdano z gozdovi in Julijskimi Alpami. 
Več: http://www.express.co.uk/life-
style/travel/421540/Holiday-ideas-Best-lakes-in-the-
world  
 

http://news.hankooki.com/
http://hk.etw.nextmedia.com/article/936/16981624
http://www.express.co.uk/
http://www.express.co.uk/life-style/travel/421540/Holiday-ideas-Best-lakes-in-the-world
http://www.express.co.uk/life-style/travel/421540/Holiday-ideas-Best-lakes-in-the-world
http://www.express.co.uk/life-style/travel/421540/Holiday-ideas-Best-lakes-in-the-world
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14) Blejsko jezero med 10 najlepšimi na svetu – Tourism Review 
26.8.2013 je bila na spletnem portalu objavljena lestvica desetih najlepših jezer na svetu, 
na katero je bilo umeščeno tudi Blejsko jezero. Več: http://www.tourism-
review.com/top-10-lakes-around-globe-news3815 
 

15) TV Serija Swathi Chinukulu – Indijska 
ETV 

V septembru 2013 se je v Indiji začela predvajati TV 
serija "SWATHI CHINUKULU", katero je popularen 
televizijski Telugu režiser Jagarlamudi Radha Krishna 
krajše Krish snemal 15 dni v Sloveniji. Zgodba se 
prične v Sloveniji, kamor pripotujeta dva mlada iz 
Indije, se tu spoznata in zaljubita. Več: 
https://www.facebook.com/etvteluguswathichinukulu 
 

16) Viaggi: alla scoperta della Slovenia – Il Fatto 
Po obisku italijanskega novinarja Andrea D'Ambra konec avgusta 2013 je bil na spletni 
strani Il Fatto 3.9.2013 objavljen prispevek o Sloveniji, ki med drugim opisuje sotesko 
Vintgar, Blejski grad in Blejsko kremno rezino. Več: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/03/alla-scoperta-della-slovenia/699328/ 
 

17) Seit 60 Jahren köstlich – Kronen 
Zeitung 

Avstrijski časnik je 10.9.2013 objavil enostranski 
prispevek o 60 obletnici Blejskih kremnih rezin. 
 
 

18) Tour de Monde 
V novembrski številki korejske revije Tour de Monde 
je bil objavljen »članek z naslovnice« o Sloveniji, ki 
med vključuje 46 strani, od tega so 4 posvečene Bledu. 
 

19) Henley Standard o pobratenju Bleda 
in Henleya 

23.9.2013 je bil na spletni strani The Henley Standard 
objavljen članek o pobratenju Bleda in Henleya. 
 

20) Predstavitev Grand Hotela Topice na 
spletnem mestu West London Living 

13.11.2013 je bil na spletni strani http://www.westlondonliving.co.uk/travel/grand-
toplice-hotel-lake-bled-slovenia/ objavljen članek Naomi Bryant, kjer v segmentu 
turizma predstavi Grand Hotel Toplice. V članku da velik poudarek na samo ponudbo 
Bleda oz. kaj lahko gosti vidijo in počnejo, če obiščejo ta hotel. 
 

http://www.tourism-review.com/top-10-lakes-around-globe-news3815
http://www.tourism-review.com/top-10-lakes-around-globe-news3815
https://www.facebook.com/etvteluguswathichinukulu
http://www.westlondonliving.co.uk/travel/grand-toplice-hotel-lake-bled-slovenia/
http://www.westlondonliving.co.uk/travel/grand-toplice-hotel-lake-bled-slovenia/
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21) Japonska oddaja o popotovanju z vlakom po Sloveniji 
 
17.11.2013 je bila predvajana oddaja o popotovanju z vlakom po Sloveniji, v kateri je 
Bled predstavljen kot alpski biser, izpostavljen grad, Marijina cerkev in vožnja s pletno. 
Več: http://www.wowow.co.jp/documentary/railway/slovenia/column01.html 
 

22) Prispevek o zimi na Bledu na japonski spletni strani MY Navi Woman 
12.11.2013 je bil na japonski spletni strani objavljen prispevek o zimi v Sloveniji, med 
katerimi je bil del posvečen Bledu. Več: http://woman.mynavi.jp/tu/131112-slovenia/  
 
 

23) Bled v hrvaškem letaku 
skupine Adriatica.net 

V januarski številki novičarskega letaka 
skupine Adriatica.net je bil objavljen 
članek o Bledu kot destinaciji meseca. 
 
 
 
 
 
 

24) Bled v videu Evropske 
potovalne komisije Roll The Dice 
2013 

Na Svetovni turistični borzi, novembra v 
Londonu je bil premierno predstavljen 
video Evropske potovalne komisije, Roll 
the dice 2013, s katerim vabijo na 
potovanja po Evropi. V videu je vključen 
tudi posnetek Bleda. Ogled videa: 
http://www.youtube.com/watch?v=NFNitZA8cdY. 
  

 
25) Bled v oddaji na španski 

nacionalni televiziji 
9.12.2013 je bila na španski nacionalni TV 
v oddaji Españoles en el Mundo 
predstavljena Slovenija z naslovom 
Eslovenia, un tesoro verde en Europa, ki 
prikaže Bled skozi oči španca, ki živi v 
Sloveniji Carlosa Bastinosa. Več informacij: 

http://www.rtve.es/television/20131204/tesoro-verde-europa/810521.shtml 
 
 

http://www.wowow.co.jp/documentary/railway/slovenia/column01.html
http://woman.mynavi.jp/tu/131112-slovenia/
http://www.youtube.com/watch?v=NFNitZA8cdY
http://www.rtve.es/television/20131204/tesoro-verde-europa/810521.shtml
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26) Biking Slovenia Through the Julian Alps v Men's Journal 
Na spletnem portalu http://www.mensjournal.com/adventure/outdoor/biking-
slovenia-through-the-julian-alps-20131210, je bil jeseni 2013 objavljen članek Stephena 
Duncana, o kolesarjenju skozi Julijske Alpe, ki med drugim omenja tudi Bled. 
 

27) Bled v španski reviji Hola 
V eni najbolj branih revij v Španiji »Hola« je bil jeseni 2013 objavljen članek z naslovom 
20 perlas imprescindibles para captar la esencia de Eslovenia en invierno. 
http://www.hola.com/viajes/2013112268206/fotogaleria-eslovenia-imagenes/  
 

28) USA Today cerkev na 
Blejskem otoku umestila med 45 
najlepših na svetu 

Ameriški časopis USA Today je cerkev 
Marije kraljice na Blejskem otoku uvrstil na 
svoj seznam 45 najlepših cerkva na svetu. 
Slovenska cerkev dela družbo med drugim 
katedrali sv. Petra v Rimu, Sacre Coeur v 
Parizu in katedrali La Sagrada Familia v 
Barceloni. 
 
http://www.usatoday.com/picture-
gallery/travel/destinations/2013/12/24/beautiful-churches-around-the-
world/3961845/ 
 

29) Ostalo 
Številni so objavljali prispevke o Bledu na blogih in forumih. Nekaj primerov:  
18.7.2013 - http://www.sweatyescapades.com/tag/lake-bled/ 
24.7.2013 - http://www.travelerforlife.com/lakebled/ 
28.7.2013 - http://cheapskatechronicles.wordpress.com/2013/07/28/lake-bled-
slovenia-a-lake-to-remember/ 
2.8.2013 - http://hitchhikershandbook.com/2013/08/02/lake-bled-mount-prsivec-
and-the-return-to-nature/ 
5.8.2013 - http://bertthemerc.blogspot.com/2013/08/lake-bled-slovenia.html 
5.8.2013 – www.tipsfromthelist.com/49441.html 
5.8.2013 - http://www.wildjunket.com/2013/08/05/flying-over-bled-lake-slovenia/ 
2.8.2013 - http://familyadventureproject.org/2013/08/bled-days-slovenia/ 
14.8.2013 - http://idonthavethemap.wordpress.com/tag/lake-bled/ 
16.8.2013 - http://mouritsen5.blogspot.com/2013/08/slovenia-lake-bled-by-row-boat-
and.html 
21.8.2013 - http://sojourneyers.com/2013/08/21/magical-lake-bled/ 
22.8.2013 - http://www.letbirdsflyblog.com/2013/08/bled-castle-bled-slovenia.html 
23.8.2013 - http://equatours.me/2013/08/23/fridays-photo-session-sights-and-tastes-
of-lake-bled-slovenia/ 
23.8.2013 - http://www.mattandrach.com/beautiful-lake-bled/ 
25.8.2013 - http://owlsinflight.wordpress.com/2013/08/25/day-135-ljubljana-to-lake-
bled-19072013/ 
5.9.2013 - http://boston.cbslocal.com/2013/09/05/bradley-jay-feature-photos-of-the-
day-lake-bled-slovenia/ 
14.9.2013 - http://www.runawaybrit.com/2013/09/14/boating-in-the-rain-on-lake-
bled/ 

http://www.mensjournal.com/adventure/outdoor/biking-slovenia-through-the-julian-alps-20131210
http://www.mensjournal.com/adventure/outdoor/biking-slovenia-through-the-julian-alps-20131210
http://www.hola.com/viajes/2013112268206/fotogaleria-eslovenia-imagenes/
http://www.usatoday.com/picture-gallery/travel/destinations/2013/12/24/beautiful-churches-around-the-world/3961845/
http://www.usatoday.com/picture-gallery/travel/destinations/2013/12/24/beautiful-churches-around-the-world/3961845/
http://www.usatoday.com/picture-gallery/travel/destinations/2013/12/24/beautiful-churches-around-the-world/3961845/
http://www.sweatyescapades.com/tag/lake-bled/
http://www.travelerforlife.com/lakebled/
http://cheapskatechronicles.wordpress.com/2013/07/28/lake-bled-slovenia-a-lake-to-remember/
http://cheapskatechronicles.wordpress.com/2013/07/28/lake-bled-slovenia-a-lake-to-remember/
http://hitchhikershandbook.com/2013/08/02/lake-bled-mount-prsivec-and-the-return-to-nature/
http://hitchhikershandbook.com/2013/08/02/lake-bled-mount-prsivec-and-the-return-to-nature/
http://bertthemerc.blogspot.com/2013/08/lake-bled-slovenia.html
http://www.tipsfromthelist.com/49441.html
http://www.wildjunket.com/2013/08/05/flying-over-bled-lake-slovenia/
http://familyadventureproject.org/2013/08/bled-days-slovenia/
http://idonthavethemap.wordpress.com/tag/lake-bled/
http://mouritsen5.blogspot.com/2013/08/slovenia-lake-bled-by-row-boat-and.html
http://mouritsen5.blogspot.com/2013/08/slovenia-lake-bled-by-row-boat-and.html
http://sojourneyers.com/2013/08/21/magical-lake-bled/
http://www.letbirdsflyblog.com/2013/08/bled-castle-bled-slovenia.html
http://equatours.me/2013/08/23/fridays-photo-session-sights-and-tastes-of-lake-bled-slovenia/
http://equatours.me/2013/08/23/fridays-photo-session-sights-and-tastes-of-lake-bled-slovenia/
http://www.mattandrach.com/beautiful-lake-bled/
http://owlsinflight.wordpress.com/2013/08/25/day-135-ljubljana-to-lake-bled-19072013/
http://owlsinflight.wordpress.com/2013/08/25/day-135-ljubljana-to-lake-bled-19072013/
http://boston.cbslocal.com/2013/09/05/bradley-jay-feature-photos-of-the-day-lake-bled-slovenia/
http://boston.cbslocal.com/2013/09/05/bradley-jay-feature-photos-of-the-day-lake-bled-slovenia/
http://www.runawaybrit.com/2013/09/14/boating-in-the-rain-on-lake-bled/
http://www.runawaybrit.com/2013/09/14/boating-in-the-rain-on-lake-bled/
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24.9.2013 - http://bilbyandbear.wordpress.com/tag/lake-bled/ 
1.10.2013 - http://blogs.burlingtonfreepress.com/brent/2013/10/01/gregory-
douglass-myra-flynn-a-really-cool-trip/ 
6.10.2013 - http://smallbluegreenwords.wordpress.com/tag/lake-bled/ 
8.10.2013 - http://italiabypatton.wordpress.com/tag/lake-bled/ 
16.10.2013 - http://kellylynnphotography.blogspot.com/2013/10/lake-bled-
slovenia.html 
17.10.2013 - http://seniortravelexpert.com/lake-bled-slovenia-short-break/ 
29.10.2013 - http://www.neverendingvoyage.com/emerald-river-adventure-lake-bled/ 
30.10.2013 - http://www.501places.com/2013/10/lake-bled-never-ending-rain/ 
9.11.2013 - http://zorkiphoto.co.uk/tag/lake-bled/ 
17.11.2013 - http://www.bubblews.com/news/1596488-in-the-middle-of-lake-bled 
25.11.2013 - http://jade-moat.com/2013/11/25/travel-lake-bled-lipica-horse-farm-
slovenia/ 
30.11.2013 - http://beerandroving.wordpress.com/tag/lake-bled/ 
12.12.2013 - http://greenglobaltravel.com/2013/12/12/lake-bled-slovenia/ 
 
China Airlines  je v svoji reviji objavila 
nepremičninski oglas za  Diamond Bay v 
katerem je uporabila podobo Bleda in na 
blejski otok celo postavila njihov tempelj. 
Oglas je bil deležen veliko medijske 
pozornosti v domačih medijih in župan je 
napisal protestno pismo kitajskemu 
ambasadorju s pripombo, da sicer nimamo  
nič proti, če uporabijo podobo Bleda, vendar 
pričakujemo, da bodo napisali Lake Bled, 
Slovenija in, da jo seveda ne spreminjajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bilbyandbear.wordpress.com/tag/lake-bled/
http://blogs.burlingtonfreepress.com/brent/2013/10/01/gregory-douglass-myra-flynn-a-really-cool-trip/
http://blogs.burlingtonfreepress.com/brent/2013/10/01/gregory-douglass-myra-flynn-a-really-cool-trip/
http://smallbluegreenwords.wordpress.com/tag/lake-bled/
http://italiabypatton.wordpress.com/tag/lake-bled/
http://kellylynnphotography.blogspot.com/2013/10/lake-bled-slovenia.html
http://kellylynnphotography.blogspot.com/2013/10/lake-bled-slovenia.html
http://seniortravelexpert.com/lake-bled-slovenia-short-break/
http://www.neverendingvoyage.com/emerald-river-adventure-lake-bled/
http://www.501places.com/2013/10/lake-bled-never-ending-rain/
http://zorkiphoto.co.uk/tag/lake-bled/
http://www.bubblews.com/news/1596488-in-the-middle-of-lake-bled
http://jade-moat.com/2013/11/25/travel-lake-bled-lipica-horse-farm-slovenia/
http://jade-moat.com/2013/11/25/travel-lake-bled-lipica-horse-farm-slovenia/
http://beerandroving.wordpress.com/tag/lake-bled/
http://greenglobaltravel.com/2013/12/12/lake-bled-slovenia/
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma (v nadaljevanju zavod), spremlja svoje 
računovodske evidence in izkaze  skladno z določili Zakona o računovodstvu, Pravilnika o  
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Navodili o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava ter Slovenskih računovodskih standardov (SRS  36). 
 
Sestavni del računovodskega poročila so: 
1. Pojasnila k bilanci stanja; 
2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 
 
 
1. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2013 
 
 
SREDSTVA 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
 
Pregled  dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2013 po nabavni, odpisani in neodpisani 
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR). 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
in DAČR 

597 440 157 73,70 

Oprema in druga opredmetena o.s. 20.285 19.342 943 95,35 
Dolgoročne kapitalske naložbe 713 62  651 8,70 

 
SKUPAJ 21.595 19.844 1.751 91,89 

 
 
Pregled  vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti  na dan 31. 12.  2013 in 
primerjava s predhodnim letom (v EUR). 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost 
po stanju 

predhodnega leta 

Nabavna vrednost 
po stanju  

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
in DAČR 597 597 100,00 
Oprema in druga opredmetena o.s. 20.285 20.285 100,00 
Dolgoročne kapitalske  naložbe 651 651 100,00 
SKUPAJ 21.533 21.533 100,00 
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V letu 2013 se dolgoročna sredstva  zavoda  niso povečala, ker ni bilo  novih pridobitev v letu 
2013. 
 
Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
se je v primerjavi s  predhodnim  letom zmanjšala zaradi amortiziranja.  
 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev  na dan 31. 12. 2013 
ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) 
 

Vrsta kratkoročnih sredstev in 
aktivnih časovnih razmejitev 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Denarna sredstva v blagajni 120 7 5,83 
Dobroimetje pri bankah 17.217 34.316 199,31 
Kratkoročne terjatve do kupcev 40.331 30.329 75,20 
Dani predujmi in varščine 7.000 4.913 70,19 
Druge kratkoročne terjatve 2.986 3.640 121,90 
Aktivne časovne razmejitve 1.436 763 53,13 
SKUPAJ 69.090 73.968 107,06 

 
 
Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 so se v 
primerjavi s preteklim letom povečala  za 7,06 %, predvsem na račun povečanja stanja denarnih 
sredstev na transakcijskem računu.  
 
 
Denarna sredstva v blagajni 
 
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 7 EUR. Znesek gotovine v blagajni je v skladu 
s sklepom o blagajniškem maksimumu  št. 3.  
 
 
Dobroimetje pri bankah 
 
Zavod na dan 31.12.2013 izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 34.316 EUR, kar pomeni 
povečanje za 99,31% glede na preteklo leto. Povečanje denarnih sredstev je mogoče vzporejati z 
manjšim stanjem kratkoročnih terjatev do kupcev, kot posledico učinkovite izterjave.  
 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 30.329 EUR, od tega nezapadle terjatve v 
višini 13.729 EUR, zapadle terjatve pa v višini 16.600 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po 
stanju na dan 31. 12. 2013 so se  v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 24,80 %, zaradi 
aktivne izterjave dolžnikov. Zapadle terjatve poskušamo  izterjati s pisnimi opomini, veliko 
pozornosti pa posvečamo tudi  izterjavi preko telefonskih klicev.  
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Dani predujmi in varščine 
 
Zavod izkazuje terjatve za dane predujme v višini 4.913 EUR, in sicer  za  vnaprejšnje plačilo 
objave oglasa v katalogu Conventa 2014 in za vnaprejšnje plačilo organizacije konferenc Travel 
zoom 2014. 
 
 
Druge kratkoročne terjatve 
 
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2013 znašajo 3.640 EUR in so se v primerjavi s 
preteklim povečale za 21,90 %. V okviru drugih kratkoročnih terjatev so upoštevane terjatve za 
vstopni DDV.  
 
 
Aktivne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve so oblikovane iz naslova kratkoročno odloženih stroškov in 
vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili rezultat prihodnjega obračunskega obdobja 
(stroški zavarovanja splošne odgovornosti, antivirusni program, naročnina časopisa Delo). 
 
 
 
C. ZALOGE 
 
Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2013  in primerjava s predhodnim letom 
(v EUR) 
 

Vrste zalog Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Zaloge materiala 13.575 24.343 179,32 
    

 
Zavod  izkazuje  na dan 31. 12. 2013 zaloge materiala v višini 24.343 EUR, ki vključujejo zaloge 
naslednjih publikacij: koledar glavnih prireditev Gorenjske, aktivnosti v naravi – zemljevid 
Gorenjske, brošura in zemljevid družinska doživetja Gorenjske, knjiga Čez osamelce in ledine 
blejske kotline, trganka Bled. 
 
 
I.  AKTIVA SKUPAJ  100.062 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2013 302 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na dan 31. 
12. 2013 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) . 
 

Vrste kratkoročnih časovnih 
obveznosti in PČR 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 9.955 10.256 103,02 
Kratkoročne  obveznosti do 
dobaviteljev 77.409 97.152 125,50 
Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 9.165 3.615 39,44 
Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 0 0 -- 
Pasivne časovne razmejitve 455 149 32,75 
SKUPAJ 96.984 111.172 114,63 

 
 
Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2013 so 
se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 14,63%, pretežno zaradi povečanja obveznosti 
do dobaviteljev.  
 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 10.256 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih 
iz naslova plač in povračil, ki so bile  poravnane 10. 01. 2014, torej po zaključku poslovnega leta. 
 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Kratkoročne obveznosti  v višini 97.152 EUR prestavljajo obveznosti do domačih dobaviteljev  
obratnih sredstev. Te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 19.743 EUR oziroma za 
25,50%. Obveznosti do dobaviteljev v tujini zavod ne izkazuje.  
 
V okviru kratkoročnih obveznosti zavod na dan 31. 12. 2013 izkazuje nezapadle obveznosti v 
višini 36.356 EUR in zapadle obveznosti v višini 60.796 EUR, ki so bile delno poravnane v 
mesecu januarju 2014. Številne aktivnosti zavoda so vezane na konec leta, zato je v tem obdobju 
nastalo večje število obveznosti. 
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
   
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo: 
 
* kratkoročne obveznosti za dajatve   2.315 EUR 
* obveznosti za neto sejnine sveta zavoda    970 EUR 
* neto podjemne pogodbe                                                               330 EUR                                   
 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja  
 
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje. 
 
 
Pasivne časovne razmejitve 
 
V letu 2013 zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 149 EUR, in sicer: 
 
* obračunani DDV v danih predujmih                                               149 EUR 
 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
 
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2013 ter 
primerjava s predhodnim letom v EUR. 
 

Vrste lastnih virov in dolgoročnih 
obveznosti 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Splošni sklad 893 893 100,00 
Presežek odhodkov nad prihodki -25.710 -25.334 98,54 
Druge dolgoročne obveznosti 12.981 12.981 100,00 
Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje in obveznosti za 
dolgoročne kapitalske naložbe  350 350 100,00 
    

 
 
Presežek odhodkov nad prihodki  
 
Presežek odhodkov nad prihodki se je zmanjšal v primerjavi s preteklim letom  za 376 EUR, in 
sicer v višini neto dobička tekočega obdobja. 
 
 
Druge dolgoročne obveznosti  
 
Druge dolgoročne obveznosti vključujejo: 
*  ustanovni kapital     12.102 EUR 
*  revalorizacija ustanovnega kapitala        879  EUR 
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Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in obveznosti za dolgoročne kapitalske 
naložbe 
 
Obveznost je sestavljena iz obveznosti  za sredstva za nabavo  srebrnikov in zlatnikov, kot 
dolgoročne kapitalske naložbe.  
 
 
POSLOVNI IZID 
 
V letu 2013 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki po 
obdavčitvi, v višini  376 EUR. 
 
 
II. PASIVA SKUPAJ   100.062 EUR 
 
 
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1.1.2013  DO 31.12.2013 
 
 
2.1. PRIHODKI 
 
Zavod  je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2013 pridobil 
naslednje prihodke: 
1. Poslovne prihodke 
2. Finančne prihodke 
3. Druge prihodke 
 
 
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2013 (v EUR) 
 

Vrste prihodkov Prihodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Sestava prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od poslovanja 745.498 85,10 % 
Finančni prihodki 339 0,04 % 
Drugi prihodki 130.169                          14,86 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0,00 % 
Celotni prihodki 876.006 100,00 % 

 
 
Primerjava prihodkov v letu 2013 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR) 
 

Vrste prihodkov Prihodki 
predhodnega leta 

Prihodki  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki iz poslovanja 772.594 745.498 96,49 
Finančni prihodki 104 339 325,96 
Drugi prihodki 74.607 130.169 174,47 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,00 
Celotni prihodki 847.305 876.006 103,39 

 
85,10 % prihodkov zavoda predstavljajo prihodki iz poslovanja in so se v primerjavi z 
predhodnim letom zmanjšali  za 3,51 %. Bistveno pa so se v letu 2013 povečali tudi drugi 
prihodki iz naslova pridobljenih nepovratnih sredstev.  
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Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2013 (v EUR) 
 

Vrste prihodkov Prihodki  iz 
proračunskih 

virov 

Prihodki iz 
neproračunskih 

virov 

Sestava virov 
prihodkov 

1 2 3 4 
Prihodki iz poslovanja 462.262 283.236 52,77 % 32,33 % 
Finančni prihodki  5 334 0,00% 0,04 % 
Drugi prihodki 130.169 0 14,86 % 0,00 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0 0,00% 0,00 % 
Celotni prihodki 592.436 283.570 100,00 % 

 
 
1. Sestava poslovnih prihodkov v letu 2013 (v EUR) 
 
 

Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Sestava poslovnih  
prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 745.498 

 
100,00 % 

Prihodki od prodaje materiala in 
blaga 0 

0,00 % 

Prihodki iz poslovanja 745.498 100,00 % 

 
 
Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2013 s tistimi v predhodnem letu (v EUR) 
 

Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki 
predhodnega leta 

Poslovni prihodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 772.594 745.498 96,49 
Prihodki od prodaje materiala in 
blaga 0 0 0,00 
Prihodki iz poslovanja 772.594 745.498 96,49 

 
2. Finančni prihodki  v znesku  339 EUR  so sestavljeni iz: 
prihodkov od obresti, stroškov opominov in prihodkov iz prejšnjih let.  
 
3. Drugi  prihodki  v višini 130.169 EUR so izkazani iz naslova pridobljenih nepovratnih 
sredstev - javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  za izvedbo 
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij in za sofinanciranje projekta za izobraževanje 
kadrov. 
 
4. Prevrednotovalnih poslovnih  prihodkov zavod  ne izkazuje.  
 

2.2. ODHODKI 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 
 
1. Poslovne odhodke 
2. Finančne odhodke 
3. Druge odhodke 
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4. Prevrednotovalne poslovne odhodke 
 
 
Sestava odhodkov po vrstah v letu 2013(v EUR) 
 

Vrste odhodkov Odhodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Sestava odhodkov 

1 2 3 
Stroški blaga, materiala in storitev 717.587 82,07 % 
Stroški dela 144.430 16,52 % 
Amortizacija 1.082 0,12 % 
Ostali drugi stroški 931 0,11 % 
Finančni odhodki 47 0,00 % 
Drugi odhodki 10.287 1,18 % 
Prevrednotovalni posl. odhodki 0 0,00 % 
Celotni odhodki 874.364 100,00 % 

 
 
Primerjava odhodkov tekočega obdobja  (2013) z odhodki predhodnega obdobja (2012)  
v EUR 
 

Vrste odhodkov Odhodki 
predhodnega leta 

Odhodki  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Stroški blaga, materiala  in storitev 703.661 717.587 101,98 
Stroški dela 129.792 144.430 111,28 
Amortizacija 1.226 1.082 88,25 
Ostali drugi stroški 0 931 0,00 
Finančni odhodki 139 47 33,81 
Drugi odhodki 10.818 10.287 95,09 
Prevrednotovalni posl. odhodki 18 0 0,00 
Celotni odhodki 845.636 874.364 103,40 

 
Glede na preteklo leto so se  stroški blaga in storitev povečali, in sicer za 1,98 %  in  predstavljajo 
82,07 % celotnih odhodkov obdobja.  
 
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali  za 11,28 % in predstavljajo 16,52 % 
celotnih odhodkov obdobja. Stroški so se povečali zaradi porodniškega dopusta delavke v prvi 
polovici leta 2012.   
 
Strošek amortizacije se je zmanjšal  za 11,75 % in predstavlja 0,12 %  celotnih odhodkov 
obdobja.  Zmanjšanje stroška amortizacije je posledica dokončno zamortiziranih sredstev  v 
preteklih obdobjih, novih nabav v letu 2013 pa ni bilo.  
 
Ostali drugi stroški so nastali iz naslova članarine v Kongresnem uradu Slovenije. 
 
Finančni odhodki so se v obračunskem obdobju zmanjšali glede na predhodno obdobje za 
66,19% in predstavljajo 0,01% celotnih odhodkov obdobja.  
 
Drugi odhodki predstavljajo 1,18 % celotnih odhodkov obdobja in so se zmanjšali  v primerjavi s 
preteklim letom za 4,91 %. Glavnino drugih odhodkov predstavlja donacija, in sicer za prireditev 
Čarobni dan na Bledu. 
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1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2013 (v EUR ) 
 

Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Sestava poslovnih  
odhodkov 

1 2 3 
Stroški materiala 77.697 8,99% 
Stroški storitev 639.890 74,06% 
Stroški dela 144.430 16,72% 
Amortizacija 1.082 0,13% 
Ostali drugi stroški 931 0,10% 
Poslovni odhodki skupaj 864.030 100,00% 

 
 
*Stroški materiala v vrednosti 77.697 EUR predstavljajo 8,99 % vseh poslovnih odhodkov. 
Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.  
 
*Stroški storitev v vrednosti 639.890  EUR predstavljajo 74,06 % poslovnih odhodkov. 
Največji stroški storitev so: 
. stroški storitev organizacije prireditev 183.689 EUR 
. stroški najema    69.703 EUR 
. stroški reklamnih oglasov     72.721 EUR 
. stroški smučarskih vozovnic    49.778 EUR   49 EUR 
. stroški intelektualnih storitev    55.626 EUR   11.389 EUR 
 
 
*Stroški dela v vrednosti 144.430 EUR predstavljajo 16,72 % vseh poslovnih odhodkov. 
Stroški dela sestavljajo: 
. plače in nadomestila plač  114.362 EUR 
. prispevki za socialno varnost delodajalcev   18.412 EUR 
. drugi stroški dela                                                          11.656 EUR 
 
Plače se  izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in ostalo veljavno 
zakonodajo.  
Prehrana in prevoz so se izplačevali do višine Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in drugih dohodkov. 
 
 
*Amortizacija  je izkazana v višini 1.082 EUR. 
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
Amortizacijske stopnje so v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS,št. 45/05, 114/06-4831, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10).  
 
 
2. Finančni   odhodki  v znesku 47 EUR so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in tečajnih 
razlik ter parskih izravnav. 
 
 
3. Drugi odhodki v višini 10.287 EUR so nastali iz naslova donacij, upravnih taks in 
nepriznanega odbitnega DDV. 
 
 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
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Zavod je poslovno leto 2013 zaključil uspešno in ustvaril 376 EUR presežka prihodkov nad 
odhodki po obdavčitvi.  
 
 
 
Bled, 22. 02. 2014 
 
Ida Kavčič         Eva Štravs Podlogar 
IK Svetovanje d.o.o.       Turizem Bled 
                       direktorica 
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PRILOGA 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2013  
 
 

IME UPORABNIKA:  
TURIZEM BLED 

ŠIFRA 
UPORABNIKA*: 

00000 

    

SEDEŽ UPORABNIKA:  
Cesta svobode  11, 4260 Bled 

ŠIFRA 
DEJAVNOSTI: 

70.210 

    

  MATIČNA 
ŠTEVILKA: 

1121782000 

     
     

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2013 

  
 
 

   

   (v eurih, brez centov) 

ČLENITE
V 

SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznak
a za 
AOP 

ZNESEK 

Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

 SREDSTVA    
 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 1.751 2.833 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 597 597 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 440 399 

02 NEPREMIČNINE 004 0 0 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 20.285 20.285 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 19.342 18.301 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 651 651 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 73.968 69.090 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 7 120 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 34.316 17.217 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 30.329 40.331 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 4.913 7.000 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 0 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3.640 2.986 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 763 1.436 

 C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 24.343 13.575 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 24.343 13.575 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

 I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 100.062 85.498 
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99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 111.172 96.984 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 10.256 9.955 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 97.152 77.409 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 3.615 9.165 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 0 0 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 149 455 

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 -11.110 -11.486 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 893 893 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 25.334 25.710 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 12.981 12.981 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 350 350 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

 I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 100.062 85.498 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

     
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna 
številka). 
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PRILOGA 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2013 
 
 

IME UPORABNIKA:  
TURIZEM BLED 

ŠIFRA 
UPORABNIKA*: 

00000 

    

SEDEŽ UPORABNIKA:  
Cesta svobode  11, 4260 Bled 

ŠIFRA 
DEJAVNOSTI: 

70.210 

    

  MATIČNA 
ŠTEVILKA: 

112178200
0 

     
     

     

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2013 
     
   (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

 Ozna
ka za 
AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

 Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 

860 745.498 772.594 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 745.498 772.594 

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 339 104 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 130.169 74.607 

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

 D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 876.006 847.305 

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 717.587 703.661 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 77.697 66.146 

461 STROŠKI STORITEV 874 639.890 637.515 

 F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 144.430 129.792 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 114.362 103.161 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 18.412 16.609 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 11.656 10.022 

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.082 1.226 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 931 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 47 139 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 10.287 10.818 

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

 N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 874.364 845.636 

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 1.642 1.669 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 1.266 1.240 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 

891 376 429 
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(888-890) 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 4 3 

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 

     
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna 
številka). 
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PREDLOG PLANA TURIZMA BLED ZA LETO 2014  
 
 

Uvod 

 
Za zaključujoče leto 2013 bo turistična bilanca dobra, a kljub temu se kriza še vedno zelo pozna. 
Prav tako tudi blejsko turistično gospodarstvo nosi posledice poslovnih odločitev lastnikov iz 
preteklih let in breme dolgov se pozna tudi pri višini sofinanciranja za posamezne skupne 
aktivnosti in seveda pri planiranih investicijah. Na Dnevih slovenskega turizma 2013 so bili 
prikazani realni podatki slovenskega turističnega gospodarstva, ki so zelo zaskrbljujoči. 
Tudi ob poročanju o povečanju števila  ustvarjenih nočitev se moramo zavedati, da smo v 
zadnjih nekaj letih kar za 27% povečali število kapacitet v Sloveniji in za 12% zmanjšali 
povprečno zasedenost hotelov. 
 
Tudi na Bledu so se kapacitete povečale v zadnjih letih. Pridobili smo nekaj zelo dobrih 
privatnih penzionov, v letu 2013 se je obnovil hotel Astoria, bistveno se je povečalo število 
mladinskih ležišč.  
 
V letu 2013 smo na Turizmu Bled zelo aktivno (sofinanciranje naslovnice z blejsko podobo za 
katalog 2013 in izvedli workshop v VB) podprli aktivnosti na britanskem trgu in že v tekočem 
letu zabeležili porast nočitev za 16% kar je seveda zelo dobro tudi ob zavedanju, da imajo  
britanski gostje povprečno dobo bivanja 5 dni. 
 
V letu 2013 sta se pričela 2 projekta, katera smo na Turizmu Bled vedno videli kot svojo 
nadgradnjo in razvojni potencial in katerima bomo v letu 2014 posvetili veliko pozornosti: 
 

- Turizem Bled je vodilna turistična organizacija v destinaciji in vodi RDO Gorenjsko v 
okviru katere je v letu 2013 pričel z aktivnostjo »zelena kartica gosta Gorenjska«, ki je 
povezala turistično ponudbo v destinaciji. 

- Občina Bled je pričela z investicijo v Regijsko turistično-naravovarstveni info center 
Triglavska Roža v sodelovanju s TNP. Turizem Bled bo vsebinski skrbnik in partner 
TNP pri novem visitor centru,  ki ga Bled nujno potrebuje in ki bo imel pomembno vlogo 
za vso regijo. 

 
Še vedno smo v pričakovanju sprejetja Zakona o turizmu, ki naj bi prinesel tudi  povišanje 
turistične takse z 1,01 € na 1,3 €;  ob upoštevanju rasti nočitev lahko realno pričakujemo 
povečanje  prilivov iz naslova turizma. Zato verjamemo, da bomo skupaj z Občino Bled in 
partnerji  zagotovili sredstva za realizacijo našega plana. 
 
Glede na nedorečen položaj turizma na nacionalnem nivoju, ukinjanju STO in »utapljanju« v 
javni agenciji SPIRIT smo in bomo vedno zastopali stališče po samostojni nacionalni turistični 
organizaciji. Tudi v letu 2014 bo prav zaradi tega potrebno še več energije in sredstev vložiti v 
promocijo in skupne trženjske aktivnosti. 
 
 
 

Področje delovanja in plan dela za leto 2014  

 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občine. Na 
priporočilo Občine Bled je Turizem Bled v letu 2009 podal na MG vlogo za podaljšanje  statusa, 



 

315 

 

da deluje v javnem interesu in prejel pozitiven sklep Ministrstva za gospodarstvo, da je status 
podaljšan za naslednje pet- letno obdobje.  
V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za  izvajanje programa dela in 
aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z  aktom o  ustanovitvi v okviru svojega delovanja 
zagotavlja:  

- oblikovanje  celovite turistične ponudbe občine Bled, 
- delovanje  turistično informacijskega centra- TIC pri TD Bled , 
- promocijo turistične ponudbe, 
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp, Slovenije in njune promocije, 
- vključevanje aktivnosti turističnih društev  
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
- organizacijo in izvajanje velikih prireditev, 
- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov. 

 
Namenska sredstva iz naslova turistične takse, ki se v proračunu namenijo delovanju turizma, 
predstavljajo pomemben; a žal premajhen del v programu Turizma Bled, ostala sredstva 
pridobimo z združevanjem sredstev zainteresiranih podjetij in z lastno realizacijo.  
 
 
Izhodišča za delovanje 
 
Plan aktivnosti je usklajen na različnih nivojih in upošteva sodelovanje različnih deležnikov: 

1. Občine Bled – naše aktivnosti so usklajene z Občinskim  razvojnim programom 2009 – 
2020 

2. Turistično gospodarstvo v destinaciji – letni dogovori o sodelovanju in usklajeni plani 
aktivnosti 

3. TNP – za skupno, uspešno vodenje Visitor centra - Triglavska roža   
4. Svet regije gorenjskih županov – turistični razvoj regije -  RDO Gorenjska   
5. Sodelovanje v skupnosti JA 
6. SPIRIT oz. STO - aktivnosti na nacionalnem nivoju 
7. MGRT v povezavi z nacionalno strategijo in zakonodajo na področju turizma   

 
 
Ključni poudarki programa dela Turizma Bled: 
 

- promocija in trženja destinacije  
- informacijska dejavnost - Triglavska roža – regijski visitor center 
- Kongresni urad Bled  
- Tržno komuniciranje – novinarji, študijske skupine, PR 

 
- Trajnostni razvoj – ni dvoma, da se na Bledu turizem lahko razvija samo v sozvočju 

z občutljivim naravnim okoljem. Tudi naše članstvo v združenju Alpskih Pearls nas 
vedno znova opozarja na številne možnosti trajnostnega delovanja v turizmu. 

- Sodelovanje vseh deležnikov povezanih s turizmom na lokalnem nivoju 
- aktivnosti na regijskem nivoju v okviru RDO Gorenjska 
- Spremljanje in implementacija nacionalnih poudarkov razvoja turizma za Slovenijo 

– aktivna, zdrava, zelena.  
- Mednarodni dogodki in kandidature  

 
Ključni produkti, ki jih bomo razvijali in tržili v letu 2014: 
 

1. Aktivne počitnice v Triglavskem narodnem parku – nadaljnji razvoj in trženje ITP 
pohodništvo in tematskih poti 

2. Družinska doživetja v destinaciji  
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3. Bled kot poslovno kongresna destinacija – »Bled – inspiration in all seasons« 
4. Naravno okolje, zeleni turizem, dogodki  – »green, active, helathy« 
5. Gastronomija v destinaciji Bled – »okusiti Bled« kot pomemben del destinacijske 

kulinarične strategije »Okusi Gorenjske«  
6. »Bled – festivalsko mesto« - kultura kot pomemben element destinacijske ponudbe 

 
Komunikacijska strategija: 
 

- Ključni evropski trgi – med najpomembnejše evropske trge vsekakor sodijo Italija, 
Nemčija, Velika Britanija, Avstrija, Hrvaška, Srbija, Madžarska, Benelux... Na vseh 
omenjenih trgih želimo povečati našo prisotnost in s promocijskimi aktivnostmi 
povečati število gostov iz tega območja. 

- Ostali evropski trgi – v preteklosti smo na nacionalnem nivoju premalo vlagali v trge 
Beneluxa in Francije, kljub velikemu potencialu, ki ga ti trgi imajo. Ob realizaciji novih 
avio povezav bomo povečali prisotnost na teh trgih ; npr. Češka, Poljska. 

- Prekomorski trgi  - njihov delež se iz leta v leto povečuje. Američanom in Japoncem so 
se že v letu 2012 pridružili še Tajvanci in Korejci, v letu 2013 pa glede na naše 
dosedanje aktivnosti že pričakujemo več nočitev tudi iz Kitajske in Indije. 

- Slovensko tržišče ne bomo zanemarili, tako dnevnih obiskovalcev dogodkov in 
prireditev kot tudi gostov, ki pridejo na Bled za več dni. 

 
 

Vsebinska in finančna struktura programa dela  

 
V skladu z Zakonom o pospeševanju turizma se zbrana sredstva  turistične takse iz občinskega  
proračuna namenjajo za delovanje, pospeševanje in razvoj  turizma v kraju. Proračun občine 
Bled po postavkah loči: 

- dejavnosti v javnem interesu – sem so vključeni stroški dela in materialni stroški, 
stroški delovanje in delno investicije turistično informacijskih  centrov ter koordinacija 
TD.  

- projektne dejavnosti – vključeni razvojni projekti,  krajevna promocija in organizacija 
prireditev. 

- RDO Gorenjska – Turizem Bled ima pooblastilo sveta regije za vodenje RDO. Sredstva 
za delovanje in izvajanje planiranih aktivnosti zagotovi 18 gorenjskih občin. 

 
Za izvedbo planiranih aktivnosti pa moramo na Turizmu Bled zagotoviti dodatne vire, ki jih 
pridobimo na osnovi partnerskega sodelovanja z ostalimi turističnimi deležniki v kraju in 
trženjem.   
   
Kljub temu, da iz leta v leto povečujemo pričakovano realizacijo nočitev, tudi za leto 2014 
napovedujemo 2 do 3% rast nočitev. 
Tudi v hotelskih podjetjih  so več poudarka namenili doseganju boljših cen, kar  bo mogoče 
glede na izvedene in planirane investicije in seveda v povezavi z boljšo storitvijo in 
inovativnostjo. 
 
Pritiski na zniževanje stroškov se  nadaljujejo, zato se zavedamo pomena sodelovanja na 
področju skupnih tržnih nastopov in promocijskih aktivnosti, saj bomo  le na ta način dosegli 
racionalizacijo in optimalno delitev stroškov; najprej delitev med JA, nato med blejskimi 
turističnimi deležniki in seveda promocijske aktivnosti na ravno RDO Gorenjska. 
Skupni projekti pri katerih na osnovi letnih dogovorov o sodelovanju združujemo aktivnosti in 
sredstva s turističnim gospodarstvom so:  skupni nastopi na sejmih in borzah, propagandni 
materiali,  obiski študijskih skupin in novinarjev,  programi pospeševanja in trženja zime.  



 

317 

 

V zadnjih treh letih so se proračunska sredstva za delovanje in aktivnosti Turizma Bled gibala 
od 370.000 € do 395.000 €, kar predstavlja cca 70 % zbrane turistične takse.  
Letna rast  prilivov iz naslova zbrane  turistične takse je bila v zadnjih treh letih 5% (tudi zaradi 
uvajanja plačila pavšalne turistične takse in poostrenega sistema nadzora prijavljenih nočitev). 
V letu 2014 je iz občinskega proračuna planiranih 423.000 € zbrane turistične takse za 
delovanje Turizma Bled, posodobitev TIC-a na promenadi in vzpostavitev novega info centra, 
ter za aktivnosti  RDO. 
 
V letu 2013 je potekala glavnina aktivnosti RDO Gorenjska. Projekt, ki je bil sofinanciran s 
strani ESRR se je zaključil oktobra 2013. Turizem Bled je vodil vse aktivnosti, zato so bili 
planirani prihodki in odhodki sorazmerno višji. 
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PRIHODKI  

 
Proračunska sredstva za dejavnost v javnem interesu so se  povečala zaradi planiranih 
investicij vezano na turistično informacijsko dejavnost; gre za povečanja TIC-a pri TD Bled in 
vzpostavitev novega info centra Triglavska roža, zato 31% povečanje. 
V primerjavi z leto 2013 so se bistveno zmanjšala sredstva za RDO Gorenjska, saj se je iztekel 
evropski projekt, ki je zadnja tri leta sofinanciral aktivnosti RDO. Višino planiranih sredstev za 
leto 2014 so potrdili gorenjski župani na svetu regije.  
Glede na situacijo v državi  in problematiko pri pridobivanju sredstev ter planirane aktivnosti 
(tudi na odhodkovni strani) so planirana lastna sredstva nižja kot v lanskem letu.  
 
 
Tabela št.1: Razdelitev prihodkov Turizma Bled v letu 2014 in primerjava z realizacijo 
2013 
 

  
REALIZACI

JA PLAN 
PLAN 
2014 

PLAN 
2014 INDEKS 

  
2013 2014 

sredstva 
TT 

ostali viri 
plan 14 / 

real.13 

PRIHODKI           

Proračun Občine Bled - 
dejavnost v javnem interesu 180.000 235.000 235.000   131 

Proračun Občine Bled - 
projektne dejavnosti 180.000 170.000 170.000   94 

RDO Gorenjska  233.620 90.000 18.000 72.000 39 

Ostali viri 282.386 237.000   237.000 84 

SKUPAJ PRIHODKI 876.006 732.000 423.000 309.000 84 

 
 
V skladu z izhodišči pri pripravi občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov zbrane 
turistične takse v letu 2014 namenja 235.000 € za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu 
ter 170.000 € za izvedbo projektne dejavnosti. 
Turizem Bled, ki ima status delovanja v javnem interesu poleg svojega delovanja zagotavlja tudi 
delovanje turistično – informacijskega centra oz. TIC-a, ki ga  opredeljuje tudi zakon o 
pospeševanju turizma ter delovanje Turističnega društva Bled kot delovanje civilnega sektorja 
družbe, v želji za spodbujanje turistične zavednosti v kraju. In ravno na tem področju je 
planiranih največ novosti v letu 2014.  
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ODHODKI  

 
Tabela št. 2: Sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled in TD Bled v javnem interesu v letu 
2014 in primerjava z realizacijo 2013 
 

  REALIZACIJA PLAN PLAN 2014 PLAN 2014 INDEKS 

  
2013 2014 sredstva TT ostali viri 

plan 14 / 
real.13 

ODHODKI           

Dejavnosti v javnem interesu           

Stroški dela 136.533 135.000 110.000 25.000 99 

Stroški materiala in storitev ter 
amortizacija 37.325 36.000 30.000 6.000 96 

Turistično-informacijska 
dejavnost in delovanje TD Bled 43.500 95.000 95.000 0 218 

visitor center Triglavska roža   38.000 38.000 0   

TIC pri TD   29.000 29.000 0   

Koordinacija TD   14.000 14.000 0   

Investicija obnove TIC pri TD   14.000 14.000 0   

SKUPAJ 217.358 266.000 235.000 31.000 122 

 
Največje povečanje sredstev, je na postavki turistično informacijske dejavnosti. V letu 2013  je 
Občina Bled  pričela investicijo, ki je sofinancirana tudi z evropskimi sredstvi v izgradnjo 
novega Regijskega turistično – naravovarstvenega info centra Triglavska roža. Info center 
bo v stavbi TNP in vključuje stalno razstavo, kulinarični kotiček, trgovino, večjo dvorano za 
prireditve (cca 200 oseb), manjšo projekcijsko dvorano (cca 50 oseb). Upravljanje centra bomo 
vodili skupaj s TNP in verjamemo, da bo to velika pridobitev za Bled kot tudi za celotno regijo. 
Na Gorenjskem letno zabeležimo preko 1,5 mio nočitev, od tega preko  70 % tuji gostje. 
Triglavski narodni park vsako leto obišče okoli 2 mio ljudi, od tega jih 55% vstopa skozi tako 
imenovana »blejska vrata«. Novi INFO center bo omogočal boljšo komunikacijo z obiskovalci 
gosti in lokalnim prebivalstvom, s tem boljše trženje, a po drugi strani tudi osveščanje o 
izjemnem zavarovanem območju, ki ga obiskujejo. Skupaj s Turizmom Bohinj in TNP si bomo 
prizadevali za vzpostavitev javne linije Bled – Pokljuka – Bohinj.  
 
Skupaj z Občino Bled smo vključeni v projekt Tematskih poti Gorenjske na spletu, kamor 
bomo vključili tematske poti vezane na destinacijo Bled. Urejenost poti pa bo odvisna od 
proračunskih sredstev (Občina in TD Bled).    
 
Na Bledu imamo dva kolesarska hotela in kolesarski center, kot destinacija pa smo vključeni v 
GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Žal nimamo urejenih kolesarskih poti, zato imamo v 
publikacijah, kot kolesarske poti, označene manj prometne ceste, ki so primerne za kolesarje. 
TD Bled bo ažuriral obstoječe označbe na terenu ter opisal poti.    
 
V skladu z zakonom smo dolžni zagotavljati delovanje turistično-informacijskega centra, ki 
deluje v javnem interesu in to aktivnost v skladu s pogodbo o sodelovanju opravlja TD Bled,    
kar se je izkazalo kot dobra in  racionalna rešitev. Kljub vsem možnostim pridobivanja 
informacij po spletu se število obiskovalcev TIC-a povečuje in letno doseže skoraj 50.000 
obiskovalcev. Že nekaj let je jasno, da obstoječi TIC pri TD ne ustreza merilom sodobnega 
informacijskega centra. V letu 2013 se je pokazala možnost za najem sosednjega prostora in 
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tako možnost za povečanje TIC-a, ki je nujno potreben tudi obnove. Iz občinskega proračuna se 
je za obnovo namenilo 14.000 EUR.  
TD Bled opravlja tudi koordinacijo TD v občini in povezavo društev z Gorenjsko turistično 
zvezo ter TZS in ima zaposlenega tajnika za polovičen delovni čas.  
 
Tabela št. 3: Sofinanciranje projektnih dejavnosti Turizma Bled v letu 2014 in 
primerjava z realizacijo 2013 
 

  REALIZACIJA PLAN PLAN 2014 PLAN 2014 INDEKS 

  
2013 2014 sredstva TT ostali viri 

plan 14 / 
real.13 

ODHODKI           

Projektne dejavnosti           

RDO Gorenjska 234.245 90.000 18.000 72.000 38 

Razvojni projekti 134.479 133.000 80.000 53.000 99 

Kongresni urad (Travel zoom, 
kandidature ...) 29.079 30.000 15.000 15.000 103 

Trženje ITP in tur. infrastrukture 28.597 20.000 10.000 10.000 70 

Zima na Bledu:           

- Ski pass / bus, urejanje tekaških 
prog 49.778 50.000 26.000 24.000 100 

- Programi pospeševanja zime 27.025 33.000 29.000 4.000 122 

Krajevna promocija 109.534 108.000 50.000 58.000 99 

Promocijski materiali 38.052 40.000 15.000 25.000 105 

Obiski novinarjev in študijskih 
skupin 8.928 10.000 5.000 5.000 112 

Sejemski nastopi in GIZ 34.297 35.000 15.000 20.000 102 

Oglaševanje v medijih 9.042 10.000 5.000 5.000 111 

Spletna stran www.bled.si 16.763 5.000 4.000 1.000 30 

Velike medn. prireditve (biatlon - 
WC 2x, veslanje 2015, 2017, 
planica 2019) 2.452 8.000 6.000 2.000 326 

Organizacija prireditev 178.748 135.000 40.000 95.000 76 

Blejski dnevi 42.487 45.000 22.500 22.500 106 

Čarobni dan 10.000 10.000 10.000   100 

Blejsko poletje: sejem, otroški, 
veselo po domače v TPC 6.923 5.000 2.500 2.500 72 

Druge prireditve: pust, velika noč, 
Rikli, nov. koncert,… 9.668 5.000 3.000 2.000 52 

Druge velike  prireditve 109.670 70.000 2.000 68.000 64 

SKUPAJ 657.006 466.000 188.000 278.000 71 

 
 

1. RDO Gorenjska  

 
V zadnjih treh letih smo z delovanjem RDO Gorenjska dokazali, da smo se sposobni povezovati 
in svoje aktivnosti skoncentrirati v projekte, ki so za vse partnerje pomembni in prinašajo tudi 
konkreten rezultat.  
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Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne 
destinacijske organizacije in je tudi za leto 2014 dobil soglasje sveta regije. 
Po uspešno izpeljanem projektu RDO 2011 – 2013, ki je bil podprt s strani MGRT oz ESRR,  smo 
si na upravnem odboru RDO zadali nove aktivnosti za leto 2014, ki smo ga predstavili tudi 
županom: 
 
1. Promocijska funkcija 

- Promocijsko gradivo Slovenske Alpe - kulinarična brošura, poročna brošura, prireditve 
v letu 2015, produktni letaki  

- Oglaševanje v medijih, na spletu 
- Skupne sejemske, medijske in druge predstavitve doma in v tujini - sejem TIP  

Ljubljana, sejem Free Munchen, Freizeit Celovec, Argus Bike Dunaj . 
  
2. Distribucijska funkcija: 

- Spletna stran http://www.slovenian-alps.com/si/ in upravljanje socialnih omrežij 
- Zelena kartica – katalog 2015, pridobivanje novih partnerjev in promocija uporabe 

kartice 
  
3. Operativno - razvojna funkcija:  

-  Razvoj destinacijskih produktov (poroke, kulinarika) 
-  Usposabljanje kadrov v mreži RDO (LTO, TD) 

 
 

2. Razvojni projekti 

 
 
Kongresni urad Bled 
 
Naš skupen cilj je čim hitreje dosegči vizijo – »najbolj zaželena in navdihujoča trajnostna 
kongresna destinacija v Alpah«.   
Osnovni namen KU Bled  je promocija in trženje Bleda kot kongresne in incentive destinacije, 
pridobivanje tako nacionalnih kakor tudi mednarodnih dogodkov in profesionalizacija 
kongresne dejavnosti na Bledu. KUB deluje kot profesionalni posrednik med organizatorji oz. 
naročniki dogodkov in ponudniki storitev ter podpornimi organizacijami, katerih skupni cilj je 
najti čim bolj ustrezno rešitev za organizacijo in izvedbo dogodka. V letu 2012 smo postali član 
Kongresnega urada Slovenije z jasnimi cilji - povečanja števila kongresov in poslovnih 
dogodkov predvsem  v obdobju od novembra do marca.  
 
Planirana sredstva so namenjena za aktivno delovanje KU Bled,  le-ta žal ne zadoščajo za vse 
želene aktivnosti, zato se bomo skoncentrirali na najbolj ključne: 

- Udeležba na Conventi - največji poslovni borzi v tem delu Evrope;  
- fam trip Conventa za prijavljene udeležence po Conventi;  
- izdelava poslovne brošure za strokovno javnost za pridobivanje večjih dogodkov; 
- Festival Travel Zoom, Bled 2014  - gre za mednarodno konferenco strateškega in 

kreativnega marketinga v turizmu. V letu 2014 so zelo kakovostni predavatelji, teme so 
usklajene s turističnimi deležniki. Organizator konference GoMice ter soorganizatorji 
Turizem Bled in Sava hoteli Bled; 

- Konferenca ABTA – Ljubljana letos septembra gosti največjo poslovno konferenco za 
britansko turistično združenje ABTA. Planiran  je tudi študijski izlet na Bled (cca 150 do 
200 udeležencev). Vse stroške študijskega obiska nosi destinacija; 

- kandidatura za večje športne dogodke (npr. svetovno prvenstvo v hokeju za 
kontrolorje letenja, curling, biljard….); 

- kandidatura za svetovni pokal v veslanju, maj 2015; 
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- študijske skupine v sodelovanju s KUS; 
- aktivno sodelovanje na Blejskem strateškem forumu kot pomembnem generatorju 

novih poslovnih dogodkov na Bledu,  
 
Naš cilj je, da v letu 2014 izpeljemo 5 kakovostnih študijskih skupin in skupaj s partnerji 
povečamo nočitve od poslovnih dogodkov za 3%.  
 
 
Mednarodno sodelovanje: 
 

- Alpine Pearls  
V letu 2014  planiramo udeležbo na strokovni ekskurziji in vključitev v nov skupni produkt – 
kartica gostitelja, ki omogoča popuste občanom perl pri obisku drugih perl. Izpeljali bomo tudi 
co-branding promocijski dogodek Alpine Pearls-Bled- Salewa. 
 

- Partnersko s Henleyem 
Partnerstvo se bo nadaljevalo predvsem na področju športa, mladih (povezava med OŠ), 
izobraževanjem (povezujeta se tudi IEDC in Henley Business School) in promocije turističnih 
produktov (poroke). 
 
 
Trženje ITP in TI objektov 
 
Turizem Bled v vse svoje promocijske aktivnosti in tiskovine vključuje objekte turistične 
infrastrukture. Objekte uvrščamo v svoje programe in jih z nekaterimi prireditvami tudi 
uspešno tržimo. Gre tako za večje, mednarodne športne prireditve kot tudi za zabavne glasbene 
dogodke na katerih lahko pričakujemo tako veliko število udeležencev, da se lahko pokrijejo 
stroški organizacije. 
Pri športnih prireditvah je dejstvo, da se za  prvenstva  prijavljajo panožne zveze, ki pa ne 
morejo zagotoviti vseh sredstev za pokrivanje stroškov (najem dvorane, otvoritvena in 
zaključna slovesnost, sprejemi…).  Po svojih najboljših močeh se trudimo, da podpremo 
organizatorje, vendar žal nimamo planiranih sredstev za podporo kandidaturam. 
 
 
Zima na Bledu 
 
V zadnjih nekaj letih smo sicer naredili napredek pri popestritvi decembrskega dogajanja na 
Bledu. Program Advent, Božič in Silvestrovanje na Bledu, dan potice na blejskem otoku; vse v 
želji k boljši zasedenosti kapacitet in k boljšemu počutju lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.  
Žal očitno vse to še ni dovolj, da bi pridobili več gostov od decembra do marca. 
Nadaljevali in nadgradili bomo Pokal Bleda v zimskem plavanju, ki  je vedno izjemno dobro 
medijsko pokrit.  
Nadgradili bomo zimske pakete s kombinirano smučarsko vozovnico in programom 
dogodkov, da ga bodo lahko prodajne službe in agencije vključile v prodajne pakete. 
Britanski gostje so dobra ciljna skupina zimskih smučarskih gostov ob predpostavki direktne 
avio povezave London –Ljubljana. Zato bomo s promocijskimi aktivnostmi in dodatnimi 
bonitetami za goste podprli britanskega partnerja Inghams, da uvede tudi zimsko charter 
London – Ljubljana. 
V letu 2014 bomo na Bledu kar dvakrat gostili najboljše biatlonce sveta – v marcu in v 
decembru. Svetovni pokal v biatlonu je izjemno pomemben dogodek in marca bomo glede na 
napovedi prvič lahko tudi videli sadove svojega dela oz. promocijskih aktivnosti v preteklih 
letih; saj je najavljenih veliko število gledalcev iz Nemčije. Turizem Bled je s svojimi 
aktivnostmi vključen v sam dogodek. 
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V sodelovanju z Občino Bled in ostalimi deležniki v kraju pripravili še bolj atraktiven program 
za zimo. Seveda bo realizacija le-tega odvisna od finančnih zmožnosti partnerjev. V 
predlaganem proračunu Turizma Bled lahko izpeljemo nekoliko obogatene tradicionalne 
zimske prireditve.  
Advent na Bledu 2014 bi se od preteklih let razlikoval po tem, da se »prizorišče« razširi in 
nastane nekakšna »adventna promenada«, ki vključuje vse ključne blejske elemente in se 
razteza po glavni blejski promenadi – od Zdraviliškega parka do TC- in sledi izhodiščem, ki jih 
je v projektni nalogi »Novoletna okrasitev Bleda« za Občino Bled izdelala arhitektka Karin 
Košak. 
V projektni nalogi so bila izpostavljena izhodišča nove novoletne okrasitve Bleda, ki bi jih bilo 
potrebno ponovno analizirati v širšem krogu deležnikov ter nekoliko spremeniti in prilagoditi 
tudi novim trendom na Bledu. 
 
 
Osnovna izhodišča za Advent na Bledu 2014 bi bila: 

- atraktivnejša praznična svetlobna okrasitev 
- vsak vikend vsaj en večji, atraktivnejši dogodek, ki privabi obiskovalce od blizu in daleč 
- osrednja adventna tržnica na promenadi, kjer bi stale tipizirane hiške (projektna naloga 

usklajena z Občino Bled) ter drsališče ali oder kjer bi se ob koncu tedna odvijale 
prireditve 

- rdeča nit dogodkov bi bile blejske legende – Legenda o potopljenem zvonu, Legenda 
kako je nastalo blejsko jezero, Legenda o babjem zobu… 

 
 

3. Krajevna promocija  

 
 
Krajevna promocija vključuje različna orodja tržnega komuniciranja. Želje oz. zahteve so 
vsekakor višje od realnih možnosti in  pri realizaciji aktivnostih bomo morali upoštevati 
finančne možnosti.  Vsekakor pa je pri načrtovanju aktivnosti potrebno upoštevati trende na 
tržišču in realno stanje v Sloveniji in na Bledu. 
Nacionalna struktura gostov na Bledu je zelo razpršena kar zahteva več aktivnosti na različnih 
trgih. Domači gostje ustvarijo le 7% nočitev, med tujimi le 3 države (Italija, Nemčija, VB) 
ustvarijo preko 10 % nočitev. 
Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na prioritete destinacije, dolžino bivanja in potrošnjo. 
 
Za blejski turizem  so avio povezave izjemno pomembne 
Bled ima kar od 20 do 25 % avio gostov, zato smo vsekakor med prvimi, ki nosi posledice 
zapletov na tem področju (ukinitev avio linij domače Adrie in tujih avio prevoznikov).  
Na Bledu bomo ostali aktivni tudi pri promociji in trženju na prekomorskih trgih s poudarkom 
na ZDA in Japonski. Tudi v letu 2014 planiramo udeležbo na sejmu JATA v Tokiju ter našo 
prisotnost (sofinanciranje predstavitve in zagotovitev prisotnosti naših materialov) tudi na 
predstavitvah ob  odpiranju na novih prekomorskih trgih. 
Jeseni bomo organizirali sprejem gostov iz Japonske, ki bodo prileteli s charterjem Tokio – 
Ljubljana. 
Planiramo, da bomo v letu 2014 sprejeli več študijskih skupin in novinarjev iz Azije. 
Prizadevali si bomo, da bi goste (oz. agencije) s programi prepričali, da bi gostje ostali v 
destinaciji dalj časa, saj imajo prekomorske destinacije najkrajše dobe bivanja. 
Vključevali se bomo v skupne promocijske aktivnosti nove javne agencije SPIRIT oz. stebra 
turizem. 
 
V letu 2014 že lahko rečemo, da združitev ni prinesla želenih sinergij oz. je povzročila škodo 
slovenskemu turizmu. zato si bomo v javnih pogovorih prizadevali za razdružitev in za 
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samostojno STO s potrebnim proračunom in številom zaposlenih za uspešno promocijo in 
trženje slovenskega turizma. 
 
Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali dobro sodelovanje z našimi veleposlaništvi in skupaj z 
gospodarsko diplomacijo, ki je postala pomemben partner turizmu.  
Direktorica se bo tudi v letu 2014 udeležila letnega srečanja z veleposlaniki, ki ga organizira 
SPIRIT in MZZ in predstavila novosti na Bledu,  
 V letu 2014 so planirani dogodki v Švici – predstavitev destinacije v Planinskem muzeju v 
Bernu ob predstavitvi novega vodnika po Julijskih Alpah;  v Skandinaviji – skupaj z slovenskim 
veleposlaništvom na Danskem se bomo predstavili na sejmu v Goeteborgu, skupaj s predstavni 
STO bomo izvedli promocijske aktivnosti v mediji v Avstriji, Nemčiji in  Angliji. 
 
- Promocijski materiali s ponudbo destinacije in produktni prospekti – splošni prospekt, 

koledar prireditev, promocijske vrečke, mape, letaki – flajerji. V zadnjih letih smo natisnili 
letake v zelo različnih jezikovnih verzijah (francosko, špansko, rusko, hrvaško, hebrejsko, 
japonsko, kitajsko) in  tako vsaj delno približali ponudbo Bleda našim gostom. V pripravi je 
nova brošura Julijskih Alp in TNP. 

 
- Nadaljnjo izjemno pomembno aktivnost predstavljajo tudi obiski tujih novinarjev, 

poslovnih partnerjev, študijskih skupin, TV ekip in drugih predstavnikov medijev, ki Bledu 
zagotavljajo  predstavitve na nacionalnih televizijah, časopisih in specializiranih revijah, 
turističnih publikacijah,  internetu.    

 
- Sejemske in borzne predstavitve  - samostojne blejske predstavitve v sodelovanju s 

turističnim gospodarstvom; ter v sodelovanju s kraji v skupnosti JA ter na nivoju  STO -   
Aktivnosti na trgih Hrvaške, Srbije, Rusije kjer že beležimo velik pozitivni trend. Še 
aktivnejši bomo na naših primarnih trgih VB, Italija, Nemčija,  Nizozemska. Zavedamo pa se 
tudi priložnosti in potenciala prekomorskih trgov; ZDA, Japonska, Kanada, Indija, Kitajska, 
Tajvan). Seveda pa ne bomo zanemarili tudi domačega gosta. Sejmom in borzam za katere 
smo skupno udeležbo potrdili v skupnosti JA, bomo dodali še samostojne predstavitve na 
sejmih in workshopih v skladu z dogovorom s turističnim gospodarstvom tako na sosednjih 
trgih kot širše. V letu 2014 bomo veliko naporov (in sredstev) vložili v oživitev britanskega 
trga.  

 



 

325 

 

Tabela št. 4: Predstavitev Bleda na sejmih in borzah v letu 2013 
 

Št. Datum Naziv sejma  

S
/

B
 

S
T

O
 /

 J
A

 

Pult/   
Informator Informator 

1 15.1. - 19.1. Vakantiebeurs Utrecht S STO P + I BOHINJ 
2 16.1.-19.1. Ferienmesse Dunaj S STO P+I BLED 
3 22.1.-26.1. FITUR Madrid  B+S STO P + I BLED 
4 6.2.-10.2. Vakantie Salon Bruselj  S STO P + I SOTOČJE/BLED 
5 16.1.-19.1. MATKA HELSINKI S PART P+I BOVEC 
6 28.3.-30.3. Destinations Natour Paris   GIZ   RADOVLJICA 
7 13.2.-16.2. Outdoor Show London   GIZ   BOVEC 
8 27.2. - 2.3. UTAZAS Budimpešta       BLED 

9 20.2.-23.2. Holiday World Praga B+S STO P + I KRANJSKA GORA 
10 13.2.-15.2. BIT Milano B STO P+I BOHINJ 
11 19.2.-23.2. FREE München ANIMACIJA S RDO P + I RDO GORENJSKA 
11 27.2.-2.3. IFT Beograd B+S STO P+I BOHINJ 
12 5.3.-9.3. ITB Berlin B STO P+I BLED 
13 5.4.-6.4. Argus Bike Dunaj S RDO P + I RDO GORENJSKA 
14 11.4.-13.4. Freizeit Celovec    RDO    RDO GORENJSKA 
14 11.1.-12.1.2014 CMT Stuttgart S GIZ P+I BOVEC 

15 1.3.-2.3. Wiets & Wandelbeurse Amsterdam s GIZ P+I SOTOČJE 
15 NOVEMBER WTM LONDON B STO P+1 BOHINJ/BLED 

16 september Tour Natour Düsseldorf S GIZ P + I KRANJSKA GORA 
17 27.8.-30.8. Eurobike Friedrichshafen S GIZ P+I KRANJSKA GORA 

 
Sodelovali bomo pri dodatnih promocijski aktivnosti STO in naših predstavništev v 
tujini: 
Zagotovili bomo fotografije in tekste za dogovorjene PR članke in pomagali pri pridobitvi 
partnerjev za oglaševanje. Sprejeli bomo novinarje, ki bodo pripravljali PR članke. 
 
- SPIRIT/STO Milano – planirano oglaševanje v specializiranih revijah, ki pokrivajo turizem  
- SPIRIT/STO Dunaj –  planirana kampanja v tiskanih medijih v obliki PR člankov; predvideni 

so 4 PR članke v mesecih april,maj in september  
- SPIRIT/STO Munchen – planirane internetne aktivnosti, ki bodo zelo tržno naravnane in 

bodo kliente spodbujale k rezervaciji 
- Sodelujemo pri aktivnostih SPIRITa, ki so v okviru evropskega projekta začeli z aktivnostmi 

»Identifikacije in razvoja zgodb za oblikovanje in trženje turističnih produktov in 
destinacij«.  

Oblikovanje in pripovedovanje zgodb (ang. Storytelling) je danes globalni trend in učinkovito 
orodje razvoja in trženja turističnih produktov ter destinacij. Ena od osrednjih slovenskih 
zgodb bo tudi blejska zgodba o zvončku želja in tudi zlatorogovem zakladu v TNP. 
 
- Oglasi v medijih so še vedno naša velika priložnost. Glede na omejena sredstva vedno 

kombiniramo oglase s PR članki in glede na res lep odziv medijev in kar nekaj »udarnih 
naslovnic« v letu 2013 menim, da smo pri tem uspešni in, da je to tudi prava strategija. 

 
- Spletna stran www.bled.si  je sicer prenovljena, vendar zahteva nenehna vlaganja in 

dopolnitve. 
 
- Velike mednarodne prireditve in kandidature tudi v prihodnje ostajajo stalnica med našimi 

aktivnostmi. Šport, kultura in turizem so najboljši promotorji države, destinacije in kraja. 
Malo je regij, ki tako kot Gorenjska na tako majhnem prostoru združujejo potencial za tako 
veliko tekem za svetovni pokal. Skupaj z organizatorji in nacionalnimi zvezami bomo 
sodelovali pri: svetovna pokala v biatlonu, hokejski turnir kontrolorjev letenja, kandidaturi 
za svetovni pokal v veslanju 2015… 

http://www.bled.si/


 

326 

 

 
 

4. Organizacija prireditev 

 
 
Glede na višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračuna je velik problem 
vzdrževati in nadgrajevati tradicionalne blejske prireditve, kaj šele uvajati nove. 
Kako kritično je zatečeno stanje pove podatek, da imamo v letu 2014 planiranih prireditev v 
višini 135.000 EUR iz proračuna pa imamo zagotovljenih le 40.000 EUR. Planiramo, da nam bo 
iz ostalih virov uspelo zbrati 95.000 EUR, vendar to vsekakor ni praksa, ki bi jo želeli tudi v 
prihodnjih letih. 
 
Med tradicionalnimi prireditvami tako finančno kot po organizacijski plati izstopajo Blejski 
dnevi. Planiranih 45.000 €, kar  je minimum za zagotovitev 3-dnevnega pestrega, 
kakovostnega in seveda tehnično in varnostno uspešnega dogodka. Ker pa planiramo kar 
polovico tega zneska zbrati iz ostalih virov bo potrebno še veliko aktivnosti za dosego le-tega. 
Po  pozitivni izkušnji preteklih let je planirana tudi  prireditev  Čarobni dan v višini  10.000 €.  
 
Blejsko poletje sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski turistični utrip 
(otroški program, narodno zabavni večeri…); za katere pa je iz leta v leto manj sredstev. Glede 
na pripravljenost za soorganizacijo so prireditve v TC.   
Kljub temu na Bledu v poletnih mesecih ne primanjkuje dogajanj, saj imamo v poletnih mesecih 
dva tradicionalna in uveljavljena festivala – Festival Bled in Okarina etno festival, za pestro 
dogajanje pa poskrbijo tudi na osrednjih hotelskih terasah. 
 
Domačim organizatorjem različnih prireditev in dogodkov bomo še vedno pomagali s 
promocijo in vključitvijo dogodkov v vse naše publikacije in programe. 
 
Med ostale prireditve so vključeni tradicionalni dogodki namenjeni občanom,  obiskovalcem in 
gostom kot npr. Pustni karneval, Velikonočni koncert GG, Film ob jezeru; pri katerih tudi 
sodelujemo. Tradicionalni novoletni koncert bomo obdržali na novem datumu, 30. 
december, saj je le tako  namenjen tako gostom kot lokalnemu prebivalstvu. 
 
V letu 2014 je planirana tudi nova velika prireditev na Bledu; BFF – Blejski filmski festival, ki 
bo potekal pod vodstvom Radeta Šerbedžije in bo od 18. do 22. junija gostil svetovno znane 
filmske umetnike. Gre za festival, ki naj bi se v prihodnjih letih še razvijal in širil ter se vključil v 
mednarodni seznam filmskih festivalov. 
Kot partner bomo sodelovali  pri obeležitvi 30-letnice Triatlona Bled, predvsem na področju 
promocije in dogovorih z lokalno skupnostjo.   
 
 
 

Cilji, ki jih  želimo uresničiti v  2014   

 
V viziji in novelaciji Občinskega razvojnega programa smo opredelili naše cilje, ki ostajajo 
aktualni tudi za leto 2014: 
 
- Uspešen začetek delovanja  Regijskega turističnega  središča in naravovarstvenega info 

centra – Triglavska roža skupaj s TNP,  ki bo s svojimi vsebinami in kakovostnimi 
informacijami o destinaciji prepričal obiskovalce, da ostanejo dalj časa  

- Uspešno delovanje Kongresnega urada Bled 
- Uspešno vodenje in krepiti vlogo RDO Gorenjska  
- nadaljevanje partnerskega odnosa javnega in zasebnega sektorja; 
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- utrjevati celostno grafično podobo in image Bleda; 
- voditi dialog z velikimi lastniki turističnih kapacitet, manjšimi privatnimi ponudniki,  

javnim sektorjem in lokalnim okoljem je konstantna, odgovorna in ne vedno lahka naloga; 
- izpeljati delavnico na odnosa do turizma v lokalnem okolju skupaj z vsemi deležniki v 

turizmu in prebivalci Bleda 
 
 
Turizem Bled  s povezovanjem javnega in privatnega interesa sledi skupnim interesom za 
razvoj blejskega turizma in svoje aktivnosti usmerja k doseganju naslednjih ciljev: 
 

 povečanje števila nočitev in  posledično tudi ustvarjenega prihodka za 2 -3 % 
 povečati in izboljšati  promocijo in trženje blejske turistične ponudbe v Sloveniji in v 

svetu; zato planiramo vsaj 10 odmevnih objav v svetovnih medijih in vsaj eno  novo 
produktno brošuro 

 zadovoljstvo uporabnikov pri uporabi nove spletne strani www.bled.si oz. povišanje 
obiska spletnih strani za 5% 

 uspešno implementiranje blejske ponudbe v programe na nacionalnem nivoju; 
planiranih vsaj 10 odmevnih študijskih obiskov v soorganizaciji z STO 

 Partner  pri izvedbi  velikih mednarodnih prireditev v letu 2014 kjer zagotavljamo tako 
finančni vložek kot kadrovski potencial in promocijo:  

- Svetovna pokala v biatlonu; marec in  december 2014 
- Blejski strateški forum 
- Kandidatura VZS in VKB za organizacijo svetovnega pokala v veslanju 2015 
- Podpora kandidaturi Planice za  Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah      
         2019 

 
Skupaj z Občino Bled in EF Bled smo pristopili k izvedbi ankete o odnosu lokalnega 
prebivalstva do turizma. Rezultati ankete bodo predstavljali pomembno osnovo za definiranje  
strategije razvoja turizma za naslednje 5-letno obdobje, ki jo bomo implementirali v zavedanje 
vseh deležnikov potrebnih za izvajanje strategije; od lokalnega prebivalstva, turističnih podjetij 
in ostalih deležnikov v kraju do gostov in obiskovalcev. 
 
Program za leto 2014 je zelo obsežen in zahteven. To je po eni strani posledica naše 
ambicioznosti, po drugi strani pa vsekakor tudi posledica časa v katerem živimo. Časa, v 
katerem je potrebno reagirati hitro in opraviti dobro storitev, če želimo biti uspešni. Verjamem, 
da nam bo samo z dobrim sodelovanjem vseh, ki na Bledu živimo in delamo in tistih, ki so na  
Bledu dobili svoje poslovne izzive  uspelo delati korake v pravo smer. V smer, ki smo jo zapisali 
v vseh dosedanjih strategijah – Bled Imago Paradisi. 
 
 
 
 
        Direktorica 

Eva Štravs Podlogar 
 
 

http://www.bled.si/
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17)  Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Oblikovan bo na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve



 

330 

 

 


