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15. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
9. julij 2013 

 
ob 16.00
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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 

 
 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 9. 7. 2013, ob 16.00, 

v konferenčni dvorani Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje 
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta  
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans II 
5. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 
7. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 
8. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 
9. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
11. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih 
12. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
13. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
14. 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, 27. junij 2013 
Številka: 034-3/2013-1 
 

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

 

http://obcina.bled.si/


 
 

4 

 

 
Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
1. Statutarno-pravna komisija 
četrtek, 4. 7. 2013, ob 15.30 v zgornji sejni sobi Občine Bled 

 
2. Odbor za gospodarstvo in turizem 
četrtek, 4. 7. 2013, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
3. Odbor za proračun in občinsko premoženje 
četrtek, 4. 7. 2013, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled (skupna predstavitev rebalansa 
najprej v Poročni dvorani)  
 
4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
četrtek, 4. 7. 2013, ob 19.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
5. Odbor za družbene dejavnosti 
četrtek, 4. 7. 2013, ob 19.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled (skupna predstavitev rebalansa 
najprej v Poročni dvorani)  
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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 Statutarno-pravne komisije  
 
 
 
 

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

sklicujem 
 

15. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v četrtek, 4. 7. 2013, ob 15.30 v 

 zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans II 
4. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih 
7. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
8. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
9. 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: 7-maj-2013 
 

ZAPISNIK 
 
14. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 7. maja 2013, ob 16.30 uri, v mali 
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, Karmen 
Kovač in  Anton Omerzel 
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da 
je komisija sklepčna, saj je pristonih večina članov, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim 
redom. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
2. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
3. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

urejanja BL S-24 Mlino – 1 
5. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
7. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih – 3 
9. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled 
10. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2012 
11. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 
12. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
13. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za 

leto 2012 
14. Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja 

 
 
 
Točka 1         Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
 
Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 1/14 
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 
  
 
Točka 2 Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje komisije, z dne 11.2.2013 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
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SKLEP 2/14 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 13. redne seje z dne 11.2.2013. 
 
Točka 3       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/14 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske. 
 
Točka 4       Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 4/14 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Točka 5       Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 5/14 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 
Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Točka 6  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje urejanja BL S-24 Mlino – 1 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP 6/14 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja 
BL S-24 Mlino – 1.  
 
Točka 7 Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 7/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino. 
 
Točka 8 Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bled 
 
Člani komisije so po pregledu pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 8/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled.  
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Točka 9 Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 9/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled. 
 
 
Točka 10 Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih – 3 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 10/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 
naseljih – 3. 
 
 
Točka 11 Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
plansko celoto Bled 
 
Člani komisije so po pregledu Obvezne razlage na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 11/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled. 
 
 
Točka 12 Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012 
 
Člani komisije so po pregledu dokumentov predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 12/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance Občine 
Bled za leto 2012.  
 
 
Točka 13 Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 
 
Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP 13/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s 
poslovanjem Turizma Bled za leto 2012. 
 
 
Točka 14 Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
 
Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 14/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s 
poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012. 
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Točka 15 Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Bled in Bohinj za leto 2012 
 
Člani komisije so po pregledu dokumenta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 15/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za Seznanitev z 
delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012 
 
 
Točka 16 Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o 
ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 16/14 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda 
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. 
 
 
Točka 17        Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije   
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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 
 
 

15. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v četrtek, 4. 7. 2013, ob 16.00  

v Poročni dvorani Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Sava hoteli Bled - predstavitev trenutnega stanja in vizije razvoja 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans II 
5. 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 
- predstavniki Save Turizma in Turizma Bled 
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Z A P I S N I K 
14. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki je bila v torek, 07.05. 2013, ob 17. 00 

 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Majda Loncnar, Uroš Ambrožič, Martin Merlak, Miran 
Vovk, Leopold Zonik 
Ostali navzoči: Toni Mežan – podžupan, Petra Perko -  urad župana, Eva Štravs Podlogar pri 
točki 4, Matjaž Završnik pri točki 5 
Odsotni: Nuša Vogelnik Holzner 
 
 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 

2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  

3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 

bilance Občine Bled za leto 2012 

4. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 

5. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 

6. Razno 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
 
Odbor za gospodarstvo in turizem je odločal o sprejemu dnevnega reda. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Zaradi nujnih obveznosti g. Matjaža Završnika je Odbor odločil, da najprej obravnavajo 5. točko 

dnevnega reda – Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012.  

 
Glasovanje: 6 prisotnih,  6 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 13. redne seje odbora z dne 14. 02. 
2013. 
 
Glasovanje:  6 prisotnih, 3 ZA, 3 vzdržani 

 

Ad 5) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
 
G. Završnik je predstavil poslovanje Zavoda za turizem Bled v letu 2012. Osredotočil se je 
predvsem na 8% porast števila obiskovalcev Bleda glede na predhodno leto in na 243.000 € 
razlike prihodkov na odhodki. Poleg tega so bili tudi načrtovani stroki 8% manjši od dejanskih, 
čeprav so dodatno zaposlili varnostnika. Zmanjšanje stroškov gre predvsem na račun manjših 
stroškov za plačevanje varnostnega vozila. Poleg tega pa zaposleni varnostnik pomeni tudi zelo 
dobro kombinacijo varovanja in informiranja. Poleg tega so se povišali stroški vzdrževanja in 
materialni stroški vzporedno s povečanim obsegom. 
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Poleg tega je Zavod za kulturo pridobil gradbeno dovoljenje za adaptacijo obeh podstrešij, v 
zvezi s tem namreč računajo na razpis za norveške sklade. Obenem pa še vedno živi idejni 
projekt dvigala na grad.  
 
Festivalna dvorana – na žalost je kongresnega turizma zelo malo, več je gledaliških predstav in 
koncertnih prireditev. Ga. Štravs Podlogar je dodala, da se večina prirediteljev različnih 
kongresov rajši odloči za najem dvoran v hotelih (npr. dvorana v hotelu Golf) kot za najem 
Festivalne dvorane. Po besedah g. Završnika pa obstaja še dodaten problem, večina prirediteljev 
mednarodnih kongresov je namreč osredotočena na prihodnost (npr. leto 2018, 2019…), pri nas 
pa še vedno nimamo dorečenih načrtov za leto 2014. 
 
Ga. Pirc je izpostavila problem označitve mesta Bleda kot turistične destinacije na avtocestnih 
vpadnicah v Slovenijo.moramo se zavedati, da vsa Evropa ne pozna Bleda. Kaj šele ves svet. G. 
Završnik je razložil, da bo velik (jumbo) plakat postavljen med predorom Karavanke in odcepom 
za Bled, na Hrušici. Večji problem sta t.i. štajerski in primorski vhod, kajti promet iz teh smeri je 
bolj osredotočen na Istro. Poleg tega pa so problem tudi obstoječe označbe, kajti izbira kozolcev 
je povsem napačen koncept. Drug problem pa so že zakupljene table, kot na primer ob avtocesti 
Kranj – Ljubljana pri Brniku. 
 
Parki – poteka izbira novih luči, ki ne bodo svetila navzgor zaradi manjšega onesnaževanja, s tem 
dejanjem bodo glavne promenade na Bledu osvetljene. 
 
Ga. Pirc je omenila, da je pomembno, da zdraviliški park oz. parkovne površine na Bledu 
postanejo parki nekaj posebnega. Prav bi bilo, da so vsaj na nivoju Arboretuma ali Mozirskega 
gaja. Poleg tega pa opaža, da se struktura obiskovalcev Bleda in struktura obiskovalcev gradu 
razlikujeta, prav tako tudi struktura v primerjavi s prenočitvenimi gosti.,kar terja ustrezno 
prilagajanje ponudbe v kraju. Po mnenju g. Završnika je razlog predvsem v tem, da gre na grad 
veliko gostov, ki ga obišče v sklopu fakultativnih izletov, ki pokrivajo še druge izbire. 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da  sprejme Sklep o sprejetju poročila o poslovanju Zavoda za kulturo Bled v letu 2012. 
 
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA 
 
Ad 3) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2012 
 
Ga. Pirc opaža, da čeprav je Bled turistična občina, turizem v občini ne predstavlja glavne 
gospodarske dejavnosti. Poleg tega jo je zanimalo tudi delovanje turističnih društev.  
 
Ga. Štravs Podlogar je razložila, da turistična društva delujejo ločeno od Turizma Bled, dobivajo 
pa  denarna sredstva za delovanje iz občinskega proračuna. Vsako leto Občina Bled nameni 
določen del sredstev za delovanje posameznih društev in  objavi razpis v BN. Višina pridobljenih 
sredstev je odvisna od različnih meril, npr. števila članov, izvajanja različnih dejavnosti, izvajanje 
dejavnosti TIC-a… 
 
Nadaljnje je ga. Pirc vprašala glede projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine – Coulthex. 
G. Mežan je razložil, da je projekt že zaključen, izvedena je bila tudi zadnja kontrola, kjer je 
kontrolorka preverjala predvsem table, ki so označevale posamezna vaška jedra in nakupljene 
ipod-e.  
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
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Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da sprejme Sklep o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Bled in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2012 v tistih točkah, za katere je  pristojen  odbor za 
gospodarstvo in turizem. 
 
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA 
 
Ad 4) Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 
 
Go. Pirc je najprej zanimalo ali je v zvezi s Turizmom Bled statutarno vse urejeno.  
Ga. Štravs Podlogar je pojasnila, da potekajo postopki za uskladitev aktov z Zakonom o 
pospeševanju turizma, ki pa je zaradi  ustavnega spora pred leti tudi spremenjen.  Možnosti za 
uskladitev naših aktov sta bili dve, in sicer ali se bo spremenila pravno formalna oblika zavoda 
ali se bo zavod prilagodil novi  zakonodaji s tega področja. Nov zakon o pospeševanju turizma je 
bil že v postopkih na vladi, a do sprejema zaradi zamenjave vlade ni prišlo. 
 
Ga. Pirc je poudarila, da bomo morali v teh zapletenih časih še posebej iskati in promovirati 
primerjalne prednosti Bleda. Kot so n.pr. zdrava pitna voda in dobre zdravstvene storitve. 
 
Ga. Štravs Podlogar je predstavila poročilo Turizma Bled za leto 2012. 
Tudi v letu 2012 so veliko časa namenili predstavitvam Bleda v tujini in sprejeli številne 
študijske obiske in novinarje. Dober primer sodelovanja z veleposlaništvi in Bledom je bila 
organizacija japonske  kulinarične delavnice. 
 
Prav tako so bili uspešni pri kandidaturah za večja mednarodna športna tekmovanja. Pogoj za 
pridobitev kandidatur pa je tudi sofinanciranje infrastrukture za prireditve. 
 
Ga. Štravs Podlogar je predstavila, da največ nočitev na Bledu ustvarijo  Italijani,  sledijo jim 
Nemci, Britanci, Japonci. Veliko je tudi azijskih enodnevnih gostov, ki so pomembni za obisk 
gradu, ne ustvarjajo pa nočitev na Bledu. 
 
Projekt RDO je zelo pomemben del delovanja Turizma Bled. Sicer uspešna prijava za evropska 
sredstva za delovanje  RDO zagotavlja le 50 % sofinanciranje aktivnosti. Ostalih 50% pa 
sofinancira 18 gorenjskih občin in turistično gospodarstvo. Seveda je  v tem kriznem času zelo 
težko zagotoviti vsa sredstva. Zato se aktivnosti prilagajajo finančnim možnostim. V sklopu 
projekta RDO je bilo že v letu 2012 izvedeno zelo veliko aktivnosti; udeležbe na sejmih, nove 
tiskovine z zbrano ponudbo vse Gorenjske in seveda Zelena kartica gosta Gorenjske, ki je na 
učinkovit način povezala ponudbo Gorenjske in predstavlja dodano vrednost za gosta. Nadaljnje 
je poudarila, da se bo Zelena Kartica še nadgrajevala, kar je planirano v letošnjem letu. 
 
Leto 2012 je bila na Bledu ustvarjeni 3 % več nočitev kot leto poprej. Rast je predvidena tudi   v 
letu 2013, saj ne gre pozabiti, da bo v maju otvoritev prenovljenega hotela Astoria. Poudarila je 
veliko škodo, ki jo je slovenskemu turizmu in krajem v Julijskih Alpah, povzročila odločitev Adria 
Airways za ukinitev povezave z Londonom,  saj Britanci predstavljajo velik delež blejskih 
turistov. 
 
G. Zonika je zanimalo koliko turističnih kapacitet  sploh imamo na Bledu, na kar je ga. Štravs 
Podlogar odgovorila, da 5.000 nočitev vključno s kampom Bled.  
Poudaril je, da je struktura v hostlih kar velika in, da gre velikokrat za nelojalna konkurenca 
hotelom. Poleg tega je g. Zonik omenil, da so v bivši državi ostala vsa sredstva, ki so se zaslužila 
od turizma, na Bledu, ki so bila potem lahko tudi namenjena razvoju turizma.  
 
Ga. Pirc je povedala, da so ji bile posredovane informacije, da med delavci v Sava hotelih Bled 
vre. Da se pripravljajo na stavko. Če je to res, predstavlja to velik problem za blejski turizem, ker 
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le zadovoljen gost se bo vračal in širil pozitivne informacije o Bledu, kar pa gotovo ne bo,če ga bo 
stregel nezadovoljen natakar.  
 
Zato odbor med drugim sprejme sklep, da je vsekakor potrebno organizirati sestanek Odbora z 
blejskimi hotelirji, še posebej pa z vsaj tremi člani uprave podjetja Save Turizem glede zgoraj 
omenjenih razmer. 
 
Ga. Loncnar je pripomnila, da sicer sprejema poročilo, vendar so določene zadeve v končnem 
poročilu (tu misli predvsem na poglavje 2.1.8. projekt CentraLab)napisane preveč učeno za 
vsakdanjega bralca, zato bi bilo potrebno besedilo prilagoditi v tej smeri. 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da  sprejme Sklep o sprejetju poročila o poslovanju Turizma Bled v letu 2012, s tem da 
Zavod uredi tabelaričen prikaz predvsem indeksne podatke. 
 

Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA  

 

Ad 6) Razno  
 
G. Merlak je omenil probleme glede smučišča Straža, predvsem njegovega nedelovanja v 
preteklem letu, kar je bila velika napaka. Pomenilo je predvsem izgubo gostov, saj je sneg 
vendarle bil, čeprav pozno, tako da bi vseeno dobili vsaj del zaslužka od tistih gostov, ki bi se v 
tem času odločili, da pridejo smučat na Stražo.  
 
G. Ambrožič je poudaril, da bi moralo biti na Bledu še vedno opazno, da je Bled mesto z gradom. 
Tako bi morali še vedno obešati zastave in slike (kot je bilo ob 1000-letnici gradu), ki to 
poudarjajo. Grad sicer ne more priti v mesto, vendar pa bi lahko mesto obiskal graščak, kar bi 
pomenilo, da gre v mestu za grajsko območje, saj je sam objekt brez vsebine le sam sebi namen. 
 
G. Merlak je prav tako omenil, da je prejšnji dan ponoči dvakrat močno zasmrdelo v bližini 
njegove hiše (zadnjič ob petih zjutraj), kar je lahko pomenilo le kurjenje plastike na Lisicah. 
Potrebno je, da nekdo pride to preveriti, saj je že 30 ljudi prav zaradi tega odšlo z Dob. 
Vprašanje: Ali je že bilo kaj narejenega v zvezi s tem? 
 
G. Mežan je ob tem omenil polivanje gnojnice po njivah. Obstaja namreč posebna tekočina, ki ni 
škodljiva okolju, saj jo lahko uporabljajo tudi ekološki kmetje. To tekočino kmetje vlijejo v 
gnojne jame in gnojnica ne smrdi, ko jo polivajo po njivah. To uporabljajo že kmetje v Brežicah in 
Mirni peči. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. 00. 
 
 
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 
 
 

14. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v četrtek, 4. 7. 2013, ob 19.00, 

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans II 
4. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
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 
13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 9.5. 2013  ob 17. uri 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora,  
Bojana Pipan, Pavla Zupan, Vanja Piber 
Opravičeno odsotni: Anton Mežan, Milan Rejc  
Ostali navzoči: Primož Lah (k točki 3.),  Matjaž Završnik (k točki 4.),  Neja Gašperšič 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je zaradi navzočnosti poročevalcev 
predlagala naslednje zamenjave točk dnevnega reda: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje  
3. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj 

za leto 2012 
4. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
6. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
7. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 

bilance Občine Bled za leto 2012 
9. Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja 

10. Razno 
 
Ad 1)  Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
Člani odbora so spremenjeni  dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 12. seje odbora  
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 12. seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
 
Ad 3) Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in 
Bohinj za leto 2012 
 
Poročilo poslovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012 
je predstavil Primož Lah,  vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
V razpravi je Vinko Poklukar vprašal, kako je možno, da so nastali zaostanki od leta 2006.  
Mnenja je še, da je radar pri vstopu na Bled postavljen v prekratki razdalji od table, ki označuje 
naselje. Primož Lah je odgovoril, da je razlogov za postavitev radarja na tistem mestu več. Na 
tem območju je bilo evidentiranih že veliko nesreč, lastniki  hiš v bližnjem naselju so se 
pritoževali, da imajo težak vstop in izstop na cesto.  Namen redarstva ni zaračunati čimveč kazni 
in na ta način polniti proračun, temveč v čimvečji meri poskrbeti za varnost v prometu. Na 
vprašanja članov glede umirjanja prometa zunaj naselja (npr. med Bledom in Bohinjsko Belo ali 
proti Bohinju) je Primož Lah dejal, da redarstvo ni pristojno za ta območja.  Člani so v razpravi 
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komentirali in spraševali še glede divjega kampiranja, kopanja, ribičev ob jezeru in popivanja na 
javnih mestih. Primož Lah je  odgovoril, da redarstvo v določenih primerih ne more ukrepati, ker 
npr. v odlokih ni definirano kot prekršek in oni ne morejo sankcionirati, ali pa že z nivoja države 
ni določeno kot njihova pristojnost. V določenih primerih pa se nekateri odloki v praksi tudi zelo 
težko izvajajo (pomanjkanje kadrov, pristojnosti, ipd.) 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti se seznani z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 4) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
 
Poročilo poslovanja  Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 je predstavil direktor zavoda Matjaž 
Završnik. 
V razpravi  je Pavla Zupan pohvalila celotno delovanje zavoda in predvsem prireditve, ki so se 
dogajale v letu 2012. Vinko Poklukar pa se je zahvalil za vrhunsko vodenje zavoda, ki si zasluži 
priznanje. 
Matjaž Završnik je dejal, da je pogoj  za dobro delovanje zavoda dobra pogodba, ki določa, kako 
se razporedijo namenska sredstva za delovanje zavoda.  Zavod se financira na trgu, ni odvisen od 
občinskega oz. državnega proračuna.  
Karmen Kovač je vprašala, kako kaže z izgradnjo dvigala. Matjaž Završnik je odgovoril, da je bilo 
obravnavanih  že veliko variant, vendar je na koncu ostala aktualna taka z dvema vkopanima 
vhoda s parkirišča.  V pripravi je idejna zasnova, v naslednjih letih nameravajo kandidirati na 
norveški razpis  oz. evropske razpise. 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti se seznani z delovanjem Zavoda za kulturo  za leto 2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske 
 
Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti  predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
 
Ad 6) Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
 
Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti  predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o  
ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
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Ad 7) Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Kratko predstavitev je podala Neja Gašperšič. Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti  predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o  
ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem   
zavodu Gorenjske lekarne. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
Ad 8) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2012 
 
Kratko predstavitev Zaključnega računa za leto 2012 za področje družbenih dejavnosti je podala   
Neja Gašperšič.  
V razpravi je Vinko Poklukar dejal, da je po njegovem mnenju prioriteta pri investicijah 
izgradnja športnega igrišča pri osnovni šoli. Mnenja je še, da sta investiciji v južno in severno 
obvoznico bolj pomembni, kot pa investiciji v objekt vrtca in šole. Povedal je še, da je župan 
razpustil Komisijo za šport. 
Glede izgradnje športnega igrišča pri osnovni šoli sta imela Pavla Zupan in Vinko Poklukar 
pripombo, naj se da na progo tartan in ne pesek, kar je veliko bolj praktično in čisto, bistvene 
razlike v ceni pa ni. 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni  
račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto  
2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
Ad 9) Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi 
Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
Redakcijski popravek se sprejema zaradi uskladitve naziva javnega zavoda z dejansko uporabo 
in se s tem odpravlja neusklajenost aktov. 
Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet občine Bled sprejme Sklep o  
redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna  
šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in  
izobraževanja. 
 
Ad 10) Razno 

1. Bojana Pipan je ustno posredovala prošnjo Anice Svetina (predsednica OZRK 
Radovljica), če bi se lahko na Bledu našel prostor za skladišče Rdečega križa,  ki bi 
ga potrebovali  2 do 3krat na teden. Člani so predlagali, da občina vpraša Mira Muleja, 
lastnika prostorov med Gasilskim domom in pekarno Planiko, če bi oddal prostor v 
najem. Pozanimati se je potrebno še o kakšnih drugih možnostih. 

2. Občina Bled je 7.5. 2013 od Sveta zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled prejela 
dopis, v katerem prosijo za mnenja o kandidatih za ravnatelja šole. Pravočasno so se na 
razpis prijavili 4 kandidati, in sicer: Aleš Ambrož, Nataša Ahačič, Damir Markovič in 
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Nevenka Dolenc.  Člani Odbora za družbene dejavnosti menijo, da je Nataša Ahačič 
najbolj primerna kandidatka za ravnatelja Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled.  
Člani Odbora za družbene dejavnosti so sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti kot kandidatko za ravnatelja Osnovne šole prof. dr. 
J. Plemlja Bled  podpira Natašo Ahačič. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1840 uri. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 
                  Karmen Kovač 
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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 
 
 

15. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 4. 7. 2013, ob 17.00 

 v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans II 
4. 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: 07-05-2013 

Z A P I S N I K 
 

14. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 7.5.013 s pričetkom 

ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).  

 

Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 

Ažman, Strgar Marija, Srečko Vernig. 

Ostali prisotni: Nataša Hribar 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 

2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje 

3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2012. 

4. Razno 

 

Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
Dnevni red 14. Redne seje je bil  soglasno sprejet. (7 prisotnih – 7 ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 2)  Sprejem Zapisnika 13. redne seje  

Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je bil na mizo dan  odgovor na sklep, ki je bil sprejet na 13. 
seji odbora za proračun in občinsko premoženje in sicer predlog podjetja Infrastrukture Bled 
d.o.o. o načinu poplačila obveznosti nastalih iz naslova sredstev v upravljanju v obdobju od 2000 
do 2009. 
Člane odbora je pozvala naj podajo svoje mnenje glede odgovorov. Pripomb ni bilo. 
 
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 sprejmejo zapisnik 13. seje Odbora za 

proračun in občinsko premoženje. 

 

Točka 3)       Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in  

                         Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012. 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Prihodki in odhodki so bili realizirani v skladu z 

veljavnim planom. V leto 2013 se z Zaključnim računom 2012 prenese 176.121 € neporabljenih 

sredstev v letu 2012, ki pa so bila že razporejena na proračunske postavke s sprejetim 

Rebalansom proračuna  2013 na  19.  redni seji OS, dne 19.2.2013. 

 

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 

sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjsko bilanco 

Občine Bled za leto 2012. 
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Točka )   Razno 

 
Janez Brence: Izpostavil je likvidnost Občine Bled in poravnavanje obveznosti do dobaviteljev, 
ter vpliv na izvedbo razvojnih projektov v Občini Bled. 
 
Slavko Ažman: Zaprosil je za informacijo glede javno zasebnega partnerstva na Straži. 
Informacijo je podala Jana Špec. Ponudbo so posredovali 3 ponudniki. Vsi predstavitve projekta 
so bile podobne in zanimive. Vsem ponudnikom je bilo predstavljeno, da bo potrebno s 
poslovanjem pričeti že novembra 2013 kar pomeni, da bodo sredstva morali založiti, da je 
obvezno obratovanje določene dni v zimski sezoni s katerokoli ponudbo ne glede na to ali sneg 
je ali ga ni, da bo nujno potrebno investicije predstavljene v ponudbi zavarovati z dobro 
garancijo ( bančno, hipoteko,…) 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

 

Strokovne službe Občine Bled naj pripravijo informacijo ali lahko likvidnostna situacijo 

vpliva (ogrozi) na izvajanje razvojnih projektov v občini Bled in če, kako in na katere 

projekte. 

  
Seja je bila  zaključena ob 19.00 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 
 
 

15. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 4. 7. 2013, ob 19.00 

 v  Poročni dvorani Občine Bled 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

– rebalans II 
4. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 
6. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 
7. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 
8. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih 
9. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
10. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
11. Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Julijana Čadež 
12. Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Alojz Burja 
13. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el. 
pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 
 
 

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora mag. Barbara Jančič 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-4/2011-22  
      Datum: 10. 5. 2013  

 
ZAPISNIK 

 
14. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 9. 5. 2013, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš, Anton Omerzel, Davorina Pirc, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik 
Kerčmar, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe, Barbara Jančič, Tone 
Vertačnik – podjetje Oikos d.o.o. (pri točki 3), Karla Jankovič in Klara Sulič – Luz d.d., Barbara 
Jerman – Aquarius d.o.o. (pri točki 5) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

urejanja BL S-24 Mlino – 1 
4. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
6. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih – 3 
8. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled 
9. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2012 
10. Razno 
 
 
Začetek seje: ob 16.00, zaključek seje: ob 18.00. 
 
1. Sprejem dnevnega reda 14. 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. Predlagan je bil umik 
3. točke; Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 
urejanja BL S-24 Mlino – 1 ter nova točka; Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu 
Odloka o PUP PC Bled. 
Nov dnevni red se zato glasi: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
3. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
4. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih – 3 
7. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto 

Bled 
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 

bilance Občine Bled za leto 2012 
9. Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP PC Bled 
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10. Razno 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
2. Pregled in potrditev Zapisnika 13. redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013 
Člani odbora na Zapisnik 13. redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 13. redne seje Odbora z dne 14. 2. 2013. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
3. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
 
Obrazložitev sta podala predstavnik podjetja Oikos d.o.o., Tone Vertačnik in direktor občinske 
uprave, Matjaž Berčon.  
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep 1: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načeta BL S-24 
Mlino. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
4. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
 
Obrazložitev odloka je podala Saša Repe. Ker gre za manj zahteven predlog odloka, je na podlagi 
73. člena Poslovnika predlagan skrajšan postopek. Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji 
sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
 
Obrazložitev so podali direktor občinske uprave Matjaž Berčon, ter predstavnici izdelovalca Luz 
d.d., Karla Jankovič in Klara Sulič. Člani odbora so v razpravi podali naslednje pripombe: 
Anton Omerzel: upošteva naj se pobude občanov. Predlogi selitve avtobusne postaje in ureditve 
območja Spodnjih Seliš so v tem času neutrezni, saj zanje ne obstaja poslovni interes.  
Ludvik Kerčmar: podpora razvoj turizma v zaledju Bleda, znotraj mesta Bled pa naj se nadgradi 
kvaliteto obstoječih kapacitet in dopolni ponudbo z dejavnostmi. Pred leti ni bilo strokovne 
podpore za stanovanjsko gradnjo na lokaciji tovarne Lip Bled na Rečici. Zanima ga, kaj se je od 
tedaj spremenilo, da je podan predlog za stanovanjsko območje na južnem delu območja 
tovarne. Za morebitne dodatne pozidave na Dobah želi opozoriti, da je iz Obrtne cone Lisice še 
vedno zaznati okoljsko neustrezne vplive. Podpira razvoj samooskrbe v smislu vrtičkarstva, 
vendar predlaga, da se predvidi ustrezna prostorska ureditev za vrtičkarje. Ali je še vedno 
predvidena zgolj uporaba sive kritine na strehah? Predlaga, da se morda predvidi vsaj dve barvi. 
Poleg tega predlaga, da se predvidijo tudi barve fasad. 
Davorina Pirc: koliko od vseh pobud je bilo sprejetih? Podan je bil odgovor, da je bilo sprejetih 
15 % pobud v celoti in 5 % pobud delno. Ali so območja, kjer se bolj omejuje posege v prostor v 
primerjavi z veljavnim prostorskim aktom? 
Janez Petkoš: predlaga, da se upošteva ljudi, ki v prostoru živijo, tudi kmete, saj kmečki način 
življenja ohranja krajino. Ohranjajo naj se prometne povezave, ki povezujejo Gorje, Rečico in 
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Bohinjsko Belo. Nove gradnje naj se omogočajo na robu poselitve, kjer je na voljo komunalna 
infrastruktura. Opozarja na vplive plinov tovarne Lip Bled na okoliško poselitev. 
Peter Pogačar: predlaga, da se na območju Lip Bled ponovno vzpostavi industrija namesto 
stanovanj. Predlaga, da se predstavitev posreduje svetnikom do seje OS, ter da se objavi tudi na 
spletni strani občine. 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Bled s pripombami iz razprave.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih – 3 
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Člani odbora so po razpravi 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
7. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto 
Bled 
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Obvezna razlaga omogoča 
opravljanje turistične dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na vrtnariji na Mlinem. Majda 
Loncnar je izrazila pripombo, zakaj se vrtnarija Mlino ne namenja izključno vrtnarjenju. Podan je 
bil odgovor, da se ohranja tudi vrtnarjenje, vendar se s turistično dejavnostjo omogoča 
ekonomska upravičenost. Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za plansko celoto Bled. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
8. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2012 
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Člani odbora so po razpravi 
sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 in 
Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2012. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
9. Odstopanje od oblikovalskih določil po 26. Členu Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote Bled 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe. Gre za prizidavo obstoječega 
objekta tlorisnih dimenzij 9 x 5 m na parc. št. 73/12 in 75 k.o. Bled. Predlagana prizidava 
presega dopustnih 50 % tlorisne površine. Strokovna služba ocenjuje, da se nov tlorisni gabarit 
kljub povečavi vključuje v urbanistični vzorec območja v vaškem jedru, zato predlaga potrditev 
odstopanja.  
 
Po razpravi je odbor sprejel naslednji 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 
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prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu prizidka k 
enodružinski hiši, na zemljiščih parc. št. 73/12 in 75 k.o. Bled, po projektu št. A-14/12 z 
dne april 2013, odg. vodja projekta Viktor Šešok u.d.i.a..  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
10. Razno 
Pod to točko ni bilo podanih pobud ali predlogov, zato je predsednik sejo ob 18. uri zaključil. 
 
 
Zapisala: Saša Repe      Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 
               Janez Petkoš 
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1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 15. redne seje. 
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2) Sprejem Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 14. 5. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:    
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 14. redne seje z dne 14. 5. 2013. 
 
ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar  
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Številka:  034-2/2013 

Datum:  14. maj 2013 
 
ZAPISNIK 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 14. maja  2013, ob 16.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni člani: Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda Loncnar (DeSUS), Vinko 

Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP) – od 16.30 
ure dalje,  Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk (SDS), 
Brigita Šolar (N.Si), Anton Mežan,Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS – 1) 

 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
Poročevalci:    doc. dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo  in javna naročila  

Maribor, Tone Vrtačnik iz podjetja Oikos, d. o. o.,Karla Jankovič, dr. Mlakar in 
Karla Sulič  iz podjetja LUZ,d.d. Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled, 
Matjaž Završnik, direktor Zavoda Za kulturo Bled, 

 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Saša Repe, 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 16 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 
13 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je 
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.  
Vabilo za sejo so svetniki  prejeli skupaj z gradivom v soboto, dne 4.5. 2013, zapisnike delovnih 
teles dne  14.5.2013 po elektronski pošti in dodatno gradivo  na sejo. 
 
Župan je predlagal, da se z Dnevnega reda seje umakne točka 7. Sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S-24 
Mlino – 1, istočasno pa je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 17. Kadrovske zadeve 
 
Sklep  št. 1: 
Občinski svet Občine Bled se strinja z umikom 7. točke Sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S-24 Mlino – 1 in z  
razširitvijo dnevnega reda s točko 17. Kadrovske zadeve, vse na predlog župana.  
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 
Sklep JE bil sprejet.  



 

33 

 

 
Za 14. redno sejo je bil tako predlagan nov dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje 
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
5. Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
6. Sprejem Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

Javnem zavodu Gorenjske lekarne 
7. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
9. Sprejem osnutka Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih – 3 
11. Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled 
12. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2012 
13. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012 
14. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
15. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za 

leto 2012 
16. Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja 

17. Kadrovske zadeve 
18. Razno 

 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 14. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 12 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2: Sprejem Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 19. 
2. 2013 
 
Sklep št. 3: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 13. redne seje z dne 19. 2. 2013. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet.  
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Točka 3a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 14. redne seje 
 
Župan je predlagateljico pobude vprašal, če potrebuje še kakšno pojasnilo na podan odgovor. 
Povedala je, da je z odgovorom zadovoljna.  
 
 
Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Brigita Šolar:  
1. Razobešanje zastav v občini Bled: kdaj in ob katerih praznikih se razobešajo zastave, kako so 
pravilno razobešene, koliko časa so razobešene, na določnih lokacijah ali stavbah bi bile lahko 
razobešene skozi celo leto....(občina, župnišče, zdravstveni dom, pošta,.....). Omenjena ureditev bi 
nam vsem vzbudila čut odgovornosti do kraja v katerem živimo in odnosa do domovine. 
Pomemben vpliv bi bil tudi na celostno podobo kraja v katerem živimo. 
2. Nadzor nad pobiranjem pasjih iztrebkov – vloga redarjev. Problem pasjih iztrebkov v parku, 
ob jezeru, pri otroških igralih, na pokopališču...... Tukaj vidimo vlogo redarske službe v smislu 
nadzora nad lastniki psov in primerno ukrepanje ob pojavljanju problema. 
3. Parkiranje koles. Parkiranja kolesa na promenadi  je dejansko velik problem. Ob jezeru je pri 
Gorenjski banki nekaj mest ki so njihova. Kolesarji dejansko nimajo mesta za parkiranje in 
potem visijo kolesa kjerkoli in pripeta na karkoli (drevo, smetnjak, drog, žleb....) število 
kolesarjev pa se dejansko povečuje. Kakšne so prostorske možnosti da se umesti parkirišča za 
kolesa na bolj frekventne lokacije in zagotovi  ter zadovolji tako  kolesarje domačine kot naše 
goste? 
4. Raztros pepela - park miru, park nerojenih otrok ... Prostor že imamo, potrebno bi bilo 
dokončno urediti v smislu zasaditve oziroma omejitve od okolice (nizka pušpanova meja) da se 
ne hodi po zelenici. Namestiti bi bilo potrebno napisno tablo, kjer bo razvidno da je tukaj Park 
miru  za raztos, mogoče se napiše kakšen verz, lahko se tudi poimenuje po kakšni svetnici ... 
Prostor za imena raztrosenih, prostor za sveče...rože, mogoče celo manjša klop za možnost 
meditacije. To bi bil  istočasno lahko prostor kamor  pride kdorkoli čuti potrebo po tem , da bi se 
umiril, molil, pogovarjal ...V mislih imam tudi mamice ki so doživele splave. Splavljeni otroci 
nimajo grobov, ostanejo le spomin v nas, tukaj bi bila možnost tudi zanje ... spomin nanje (v 
ljubljani je Park belih zvončkov) lahko bi omogočili  napis imen teh angelčkov ... 
5. Skupni grob, ki je v lasti občine Bled. Grob obstaja in ni urejen. Nameščena je le nenapisana 
plošča. Potrebno bi bilo urediti grob, zasaditi zelenje, namestiti križ in tablo z imeni in napis da 
je grob občinski. Skrb naj prevzame Infrastruktura , v okviru možnosti pa naj bi občina pokrila 
tehnični del (tablo, zelenje, pesek...mogoče za Vse Svete tudi svečo... ....). Problem je tudi, da 
imamo v pokopaliških prostorih 6 žar pokojnih, ki so bili odstranjeni iz svojih grobov (in bili 
nekoč pokopani z vso proceduro) ko so njihovi svojci vrnili grob nazaj!!!! Kako je to sploh možno 
mi ni jasno. Ali imamo kakšn odlok kako postopati v takih primerih?  Menim da je nujno 
potrebno žare pokopati .Že iz pietete do umrlih ne morejo biti žare kar tako na čakanju....V svoji 
človeški zgodovini od pračloveka naprej je bilo pokopavanje nekaj najbolj svetega...kaj se pa 
gremo danes? Žare bi lahko dali v občinski grob ampak ali lahko to storimo? Ali jih raztrosimo? 
Ali smo zakonsko pokriti, če se potem najde nekdo in želi žaro zopet nazaj. Ocenjujem pa, da bo 
ta problem vedno večji. Tako da je pametno razmišljati tudi za naprej predvsem kako bomo 
postopali in uredimo zadevo  tudi formalno, na podlagi zakonodaje , občinskega odloka. Še to, 
brezdomci blejski, ko bodo začeli umirat kje se jih bo pokopalo? V Občinski grob a ne? Mislimo 
tudi nanje. 
 
 
Odgovore je podal direktor OU Matjaž Berčon in povedal, da bo OU glede pokopališča skupaj z 
Infrastrukturo Bled pripravila pisni odgovor. Kar se tiče zastav, je povedal, da so osnovni 
parameter izobešanja državni in občinski prazniki. Povedal je, da se izobešajo kakšen dan pred 
praznikom in se snamejo kakšen dan po prazniku. Glede izobešanja zastav zakon izrecno določa 
le za državne objekte, za občinske ne, vendar pa so na občinski stavbi, vrtcu in šoli vse tri zastave 

http://urejen.name/
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stalno izobešene. Glede koles je povedal, da ustrezni mest ni in povedal, da se bodo za letošnjo 
sezono  označila parkirna mesta za motorna kolesa, z novim katalogom urbane opreme pa so se 
definirala tudi tipska naslonjala za kolesa. Glede pobiranja pasjih iztrebkov je povedal, da 
občinski inšpektorat že izvaja nadzor, vendar poudaril, da je na Bledu registriranih 1000 psov in 
samo en redar težko ukrepa. Če pa ugotovi kršitev, izda ustrezno opozorilo. 
 
Ludvik Kerčmar 
»1.ZADEVA: POBUDA O ZAŠČITI OBČANOV DOB PRED ZDRAVJU ŠKODLJIVIMI PLINI IZ 
OBRTNE CONE  »LISICE« 
Žal vas moram ponovno obvestiti, da v obrtni coni »Lisice« še vedno občasno (14 dni) zažigajo 
odpadke od izdelanih produktov. Ti plini se najbolj čutijo na obrobju naselja Dobe. Plini močno 
onesnažujejo okolje, izredno dražijo dihalne organe in po mnenju poznavalcev so strupeni. So 
zdravju zelo škodljivi, povzročajo in pospešujejo nastanek rakavih obolenj. Torej je zadeva 
izredno resna, oziroma zastrašujoča za vse nas, ki živimo na tem področju Bleda. Vse več 
občanov se obrača name, kot občinskega svetnika, da vas obvestim o tem zaskrbljujočem 
problemu, tako za okolje, kot za naše zdravje. V skladu s 7. členom in 8. točko Statuta je občina 
dolžna zavarovati svoje občane pred zdravju škodljivimi vplivi. Ponovno vas prosim, da preko 
pristojnih služb in institucij v korist zdravja občanov in okolja ustrezno ukrepate. O ukrepih in 
rezultatih nas obvestite v občinskih novicah. 
2.VPRAŠANJE: ODSTRANITEV PORUŠENIH OBJEKTOV NA PODROČJU VEZENIN 
Stanje na področju Vezenin je katastrofalno, kar vam je tudi dobro poznano. Sprašujem vas, kdaj 
se bo začelo odstranjevanje ruševin in urejevanje obstoječega objekta Mercator, ter ureditev 300 
parkirnih mest? 

3. VPRAŠANJE: Zasaditev cvetličnih korit 
Predlagal bi, da se koncesionarja za zasaditve opozori, da na Promenadi postavljena korita ne 
smejo biti prazna toliko časa, da v njih raste samo trava in regrat, da naj pravočasno uredi 
zasaditev.  
Na vprašanje je odgovoril direktor OU in pojasnil, da je bila naročena nova zasaditev korit, 
vendar so bila navodila očitno razumljena narobe.  
Kar se tiče Vezenin je povedal, da je občina tedensko v kontaktu, trenutno s Sberbanko, kot 
glavnim upnikom na delu nepremičnine, ki je pripadala Veletekstilu oziroma povezanim 
družbam in občina si prizadeva, da bi čimprej prišlo do razpisa dražbe, ki je bila v aprilu mesecu 
že preklicana in da bi banka, kot glavni hipotekarni upnik čimprej postala tudi lastnik teh 
nepremičnin in pričela tvorno skupno z občino s pripravo nove prostorske zasnove na tem 
območju, ker se je izkazalo, da vsi tisti načrti, ki so bili narejeni pred leti in tudi sprejeti, ne pijejo 
vode. Povedal je, da na strani Mercatorja, kot drugega večjega lastnika na tem območju, ki je 
predmet urejanja, enostavno ni pravega odziva in poteka akcija, tako z banke, kot z občine, da bi 
prišlo do usklajevalnega sestanka, kjer bi se poskušalo razčistit te odnose. Povedal je da je v 
vmesnem času prišlo do parcelacije in do zamenjav zemljišč med Veletekstilom in Mercatorjem. 
Ko bo  sodišče v Radovljici razpisalo dražbo, se naj bi se tok dogodkov pričel odvijati. 
Glede Lisic pa je povedal, da bo občina ponovno urgirala pri vseh pristojnih službah in da je 
dejstvo, da načelna opredelitev v statutu ni dovoljšna podlaga, da bi občinske službe lahko 
karkoli ukrepala, ker so drugi predpisi, ki jasno povejo oziroma jasno povejo oziroma 
predpisujejo, kdo je za karkoli  pristojen. 
 
Anton Omerzel: 
»Zanima me, zakaj je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z nekom, ki je bil 4x pravnomočno 
obsojen za štiri kazniva dejanja, izmikanju plačevanja preživnine, zanemarjanju mladoletne 
osebe, surovo ravnanje, grdo ravnanje in nasilništvo. Zakaj tisti, ki je vodil postopke ni preveril 
kazenske evidence, čeprav je nekaznovanost pogoj za opravljanje službe v javni upravi. To 
vprašanje sem postavil pred dvema letoma, pa mi ni nihče odgovoril. Oseba s takšno preteklostjo 
naj bi skrbela za vare prihod naših otrok v šolo. Ta oseba je tudi fizično obračunala z občanom, 
kar je z nesporno sodbo ugotovilo tudi sodišče. Glede na to, da je odgovorna oseba takratni vodja 
g. Sodja, ki je bil nezakonito imenovan za inšpektorja, namreč upravna inšpekcija je ugotovila, da 
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ne bi smel biti začasno premeščen z delovnega mesta svetovalec na delovno mesto inšpektor in 
voditi inšpekcijskih postopkov. Zanima me, kaj bo z vsemi postopki, ki jih je vodil, ali lahko 
pričakujemo tožbe. Zanima me tudi, kaj bo z izrečenimi kaznimi, ki jih je g. Mulič izrekel in me 
zanima pripravljenost župana oziroma občinske uprave, da se ustanovi posebna komisija, ki naj 
bi raziskala, kaj je g. Sodja počel zadnjih pet let. Sam imam še celo vrsto zadev in bom vprašal 
sedanjega vodja MIR in upam, da bom prejel kakšen odgovor, vendar pa za vse, kar sem sedaj 
vprašal, me zelo zanima, kako se bodo te stvari uredile. Kar nekaj 100 občanov je prejelo kazni 
od človeka, ki sploh ne bi smel biti redar. » 
 
Vinko Poklukar:  
Komisija za šport je v tej sestavi delovala vse od 4.3.2011 dalje. Med bistvene pridobitve in 
uspehe omenjene Komisije si štejemo popolno prevetritev Pravilnika o vrednotenju programov 
športa, ki smo ga oblikovali vsi člani Komisije, dodatno pa še specializirana skupina, ki je več 
mesecev pripravljala omenjeni dokument. Komisija se je redno dobivala na sejah katere sem 
skliceval vedno s soglasjem g. župana, čeprav sem imel mandat kot predsednik, sem ga vedno 
vprašal za dovoljenje za sklic. V preteklem mandatu pod vodstvom Aleša Vuklja ni bilo s strani g 
župana potrebnih nikakršnih soglasij. Pri sklicu zadnje seje, ki je bila sklicana ravno tako s 
soglasjem župana, pa sem naletel na težave. Direktor občinske uprave mi je poslal mail, da ne 
vidi nikakršnega razloga, da se Komisija za šport sestane. V svojem odgovoru, ki ga prilagam, 
sem g. Berčonu pojasnil, da imam mandat predsednika Komisije za šport. Upravičeno sem 
mnenja, da seje Komisije za šport lahko sklicujem brez soglasja direktorja občinske uprave, saj 
imam mandat župana. Očitno sem se motil, saj smo takoj naslednji dan, po prejemu mojega 
odgovora in le nekaj ur pred začetkom seje, prejeli obvestila, da je Komisija za šport razpuščena. 
Spoštovani gospod župan! Pozivam vas, da prekličete svoj sklep o razveljavitvi sklepa o 
imenovanju Komisije za šport in pustite športnemu sektorju delovati še naprej. Za menoj stojijo 
tudi športni klubi in tudi člani komisije za šport, ki jim je tak način dela, ki si ga je poslužila 
Občina Bled tuj in nedopusten. Člani Komisije za šport niso prejemali nobenih denarnih 
nadomestil in so svoj dragoceni čas  in znanje namenjali sestankom z namenom, da se uredi 
status klubov in njihovo vrednotenje programov športa. Sami ste dejali, je mandat omenjene 
Komisije v teh letih naredil res veliko. Članom Komisije bi se bilo še najmanj zahvaliti, ne pa od 
vas prejeti kratko sporočilo, da ste jih razpustili. Verjamem pa, da je k temu pripomogel tudi g. 
direktor, saj mu verjetno moj odgovor in drugačno stališče nista bila všeč. Za obuditev spomina 
naj se obrazložim, da smo z direktorjem že med samim oblikovanjem Pravilnika naleteli na 
težave, saj se je samovoljno brez potrditve Komisije vmešal v Pravilnik o vrednotenju športa 
obravnavati kar na dveh sejah. Poudarjam, da je področje športa zares posebno in zelo široko in 
nujno potrebuje telo, kot je bila Komisija za šport. Pozivam vas, da enkrat pretehtate vašo 
odločitev in ponovno vzpostavite Komisijo za šport. 
 
      

Točka 4: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaža Berčona, direktorja Občinske uprave  
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem 

 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 5: Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podal doc. dr. Boštjana Brezovnika iz Inštituta za lokalno  
samoupravo  in javna naročila Maribor 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske 
lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 6: Sprejem Odloka o  ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podal doc. dr. Boštjana Brezovnika iz Inštituta za lokalno  
samoupravo  in javna naročila Maribor 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
 
Sklep št. 6: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 7:  Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
 
Uvodno obrazložitev je podal Tone Vrtačnik iz podjetja Oikos, d. o. o. 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem 
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načeta BL S-24 
Mlino. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 15 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 8: Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica podjetja LUZ, d.d. Karla Jankovič s sodelavci, 
obrazložitev okoljskega poročila pa je podal dr. Aleš Mlakar  
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Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
je predlog za sprejem s pripombami iz razprave odbora.  
 
Priloga k tej točki je tonski posnetek in oblikovane pripombe na dopolnjen osnutek OPN, ki so v 
fazi oblikovanja stališč. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem prostorskem  
načrtu Občine Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 9:Sprejem Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled 
 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe, višja svetovalka za prostor.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je predlog za 
sprejem 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja 
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 10:   Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih 
 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 
 
Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem.  
 
Anton Mežan, ki je vprašal, glede na to, da 3. člen, 2. točka določa prepoved vožnje oziroma 
prometa za vsa vozila, razen za vozila, ki skrbijo za urejenost teh površin ali opravljajo druga 
nujna vzdrževalna dela in vprašal, če se lahko v tem skrajšanem postopku doda še »kočije«. 
Direktor OU je povedal, da upa, da kočijaži ne vozijo po zelenicah in povedal da pot, ki vodi od 
občine do mesta določenega za kočijaže je kategorizirana javna pot, v 3. členu pa so mišljene 
zelenice. 
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Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
varnosti v cestnem prometu v naseljih. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16  
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 11: Sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor  OU Matjaž Berčon. 

Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem.  
 
Loncnar Majda je vprašala, za kakšno površino gre in kdo je lastnik in če gre za samooskrbo in 
če bodo tam bungalovi, koliko se bo sploh še pridelalo.  
Jana Špec je povedala, da je dobrodošlo, da se tudi na Bledu razvijajo kakšni novi inovativni 
produkti, drugačni produkti in meni, da je lastnik, ki ima ta namen, pokazal resnost ponudbe s 
svojo obstoječo ponudbo in izgradnjo turistične  kmetije na Gorjušah in meni, da se mora biti 
tudi Bled bolj odprt za drugačne vrste ponudbe, če se hoče razvijati turizem in če Bled hoče iti  s 
konceptom razvoja svetovne turistične ponudbe.  
Vovk Miran je povedal, da zelo pozdravlja take in podobne pobude in je prepričan, da je to 
velika pridobitev za Bled.  
Anton Omerzel pozdravlja, da je na Bledu nekaj novega in je apeliral, da se mu čimpreje 
omogoči graditev.   
 
Matjaž Berčon je povedal, da je lastnik Borut Kelih, površine je približno 1500 m2, prostor za 
kampiranje je velik do 30 m2 in to predstavlja 6 hišk, kar pomeni, da bo za postavitev teh 
namenjeno približno 180 m2 (15 %) ostalo pa bo urejeno kot vrt. Objekt vrtnarije se obnavlja kot 
stanovanje za oskrbnika in v nadaljevanju tega objekta pokrit steklenjak, kjer bo možna prodaja 
teh izdelkov.  
 
Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih  
pogojih za plansko celoto Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 12: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2012 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar,podsekretarko za javne finance, gospodarske in 
družbene dejavnosti  
 
Predsednica Odbora za družbe dejavnosti  Karmen Kovač  je podala predlog za sprejem. 
 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem z dodatnim sklepom, da strokovne službe občine pripravijo informacijo, ali sedanja 
likvidnostna situacija občine ogroža oziroma vpliva na razvojne projekte in če, kako in na kakšen 
način.  
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Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkošje podal 
predlog za sprejem.  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem  
 
Matjaž Berčon je povedal, da je problem trenutno zato, ker v delu določena sredstva, ki so 
planirana iz naslova refundacij, zlasti sofinanciranih projektov, konkretno o energetski sanaciji 
OŠ, ki je bila zaključena v oktobru 2012, še ni nakazano 209.000,00 €, sredstva za čolnarno, ki je 
bila zaključena v juniju 2012 – 86.000,00€ -nakazilo od države, Chultex projekt, iz katerega so se  
financirali projekti za obnovo občinske stavbe, slušalke Blejskega gradu oziroma Turističnega 
društva, vse turistične table bo vhodu na Bled, preko 80.000,00 €, skratka, stanje, ki je zlasti 
povezano z zahtevki do države ni ravno rožnato. Povedal je, da je občina pripravila vse tiste 
javne razpise, za katere so se v letošnjem letu pridobili na novo sklepe za sofinanciranje 
(energetska sanacija Zdravstvenega doma, Informacijski center v TNP, Boh. Bela, Mlino, športni 
park pri OŠ), vendar pa občina ne odpira novih drobnih investicij, razen vzdrževalnih. Povedal je, 
da se lahko zanašamo na lastne vire prihodkov (turistična taksa, komunalni prispevek, 
parkirnine..). Povedal je, da je občina zmerno konzervativna pri izvajanju razvojnih načrtov.  
 
 
Sklep št. 12: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2012 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 14 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 13: Seznanitev sposlovanjem Turizma Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem 
s tem, da Zavod uredi tabelarične prikaze, predvsem indeksnih podatkov.  
 
Janez Brence je vprašal, da glede na to, da je bila uvedena zelena kartica gosta, koliko je stala 
uvedba te kartice in kakšen je izplen v obliki povečanih nočitev ali pa kakšen drug komercialen 
učinek zaradi izdaje te kartice;  
Davorina Pirc je povedala, da so na odboru izpostavili kar precej zadev in ena izmed točk je bila 
informacija, da med delavci v Sava hotelih Bled vred, da se pripravljajo na stavko  in je povedala, 
da so to resnične govorice, je to lahko velik udarec za blejski turizem in predlaga, da se sestanejo 
na to temo. Ponovno je povedala, da odbor od zavoda ne prejme vrednostnih podatkov in je 
ponovno pozvala k predložitvi zahtevanih podatkov. Odbor je sprejel sklep, da se v sodelovanju z 
Zavodom organizira sestanek z blejskimi hotelirji. Povedala je tudi, da so se z Zavodom za 
kulturo pogovarjali o tablah ob vpadnicah v Slovenijo. Povedala je tudi, da je na odboru dr. Zonik 
poudaril, da struktura v hostlih predstavlja nelojalno konkurenco oziroma kakšen je ta odnos, 
saj po vsej verjetnosti za hostle ni potrebno izpolnjevati nobenih normativov in jo zanima, 
kakšen je odnos med hotelirji in upravljavci hostlov. Odbor je tudi ugotovil, da je Zavod posloval 
pozitivno in meni, da s takim številom zaposlenih naredijo zadosti, medtem ugotavlja, da je 
realizacija vezana na to, da bi bilo mogoče imeti kakšnega več, vendar pa ga potem vezat na 
rezultat in predlaga, da se zažene kongresni turizem, informacijski center.  
mag. Slavko Ažman je ugotovil, da se delež Avstrijskih gostov zmanjšuje in ga zanima, kateri so 
razlogi, da se je  število glede na leto 2011 zmanjšalo in je spraševal, če se kaj dela, da bi se ta trg 
obnovil. Nadalje je tudi vprašal, kdo je organizator prireditve Čarobni dan, ker so bile v 
preteklosti pripombe na samo organizacijo.  
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Anton Omerzel je povedal, da ga v poročilu moti 55.000,00€ namenjenih za SKIPAS, 
pomanjkljivost sodelovanja med svetniki, zavodom in hotelirji, ker je stanje kaotično. Predlagal 
je tudi, da se projekti, ki ne prinašajo dohodka nikomur na Bledu, v bodoče ne organizirajo.  
Jana Špec je povedala,da  hostli niso kategorizirani nastanitveni obrati in zaradi tega jih lahko 
odpre vsak, brez kakršnihkoli zahtev, pogojev, minimalnih standardov. Povedala je, da se 
pripravlja nov Pravilnik o minimalnih tehniških pogojih in noter bo vključen ta nastavitveni 
obrat in bodo postavljeni minimalni tehnični pogoji. Z uvedbo novega Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih predlaga uvedba še mini hotela in nizkocenovnega hotela in apart hotela.  
Anton Mežan je glede organizacije Čarobnega dneva povedal, da je lastnik blagovne znamke 
Čarobnega dneva podjetje Net vizija iz Ljubljane, soorganizatorji prireditve pa so Net vizija, 
Turizem Bled in Občina Bled. Povedal je, da je Net vizija tista, ki ima v svoji bazi preko 20 -30 
tisoč družin iz cele Slovenije in za vsa Čarobni dan dobijo večkrat vsi vabila, reklamo. Povedal je, 
da so velike za reklamiranje v sami brošuri, kar nekatere zelo moti, vendar pa se oglasi ne 
plačajo v denarju, ampak se vedno skompenzirajo.  

 
Eva Štravs je povedala, da je bila zelena kartica prepoznana kot osrednji projekt znotraj RDO 
Gorenjske. Objavljen je bil javni razpis, na katerem se je pridobilo partnerja za izvajanje 
aktivnosti in 18 županov se je odločilo, da je to eden od tistih pravih način, kako celotno 
destinacijo Gorenjske povezati skupaj z veliko ponudbo. V velik strošek so zajeti tudi čitalci 
(190)za ravno toliko partnerjev, ki omogočajo spremljanje gosta, zajeto je tudi 120.000 brošur , 
namizne table, letaki, narejen pa je bil tudi poseben program, ki je konpatibilen s slovensko 
stranjo Slovenske alpe. Povedala je, da se od zelene kartice pričakuje, da bi gostje pridobili več 
informacij, kako preživeti svoje počitniške dni, da bi ostali dalj in seveda tudi več potrošili. 
Povedala je, da analize še ni, prvo poročilo pa bo dano pred sezono in po sezoni. Interes vseh pa 
je, da gre seveda naprej v naslednje obdobje, ne glede na to, da se projekt v oktobru mesecu 
zaključi. Povedala je, da je bila razpisana vrednost 120.000,00 €  in bo podrobno razdelano v 
poročilu za leto 2013.  
Povedala, da se strinja glede problema vrednostnih podatkov, vendar pa je povedala, da se da 
operirati samo s statistični podatki in podatki objavljenimi na AJPES-u (varovanje podatkov). 
Glede vstopnih tabel je povedala, to bo to bolj podrobno predstavljeno v Poročilu Zavoda za 
kulturo. 
Glede nočitev je povedala, da žal Avstrija glede na nočitve nikoli ni izstopala, vendar pa so dobri 
dnevni gostje. Povedala je, da se zavedajo potenciala sosednjih trgov. 
SKI PAS – zajema znesek prodane smučarske vozovnice in pa seveda strošek smučarskega 
avtobusa, ki pa se ravno tako deli z vsemi hoteli in smučišči, ki so partnerji pri kombinirani 
smučarski vozovnici.  
Kar se tiče problematike srečanja s hoteli je povedala, da se strinja s pobudo odbora, da se 
sestanejo s hoteli. Povedala je, da se na redne sestanke s hoteli vedno povabi tudi župana in 
direktorja občinske uprave.  
Zataekwondoje povedala, da je bilo 900 tekmovalcev iz 30držav Evrope, ustvarjenih je bilo 6000 
nočitev. Povedala je, da je do kraje prišlo do kraje v eni trgovini s spominki, ki pa je na koncu tudi 
priznala, da so ustvarili s  prodajo v tistem času skoraj za  eno mesečni promet in je menila.  

 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled se seznani sposlovanjem Turizma Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 14: Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Matjaž Završnik, direktor zavoda za kulturo Bled.  
 
Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za 
sprejem.  
Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je povedala, da se je odbor 
seznanil s poslovanjem Zavoda.  
Anton Mežan, ki se je direktorju Zavoda zahvalil za vso pripravljenost pri sodelovanju pri 
prireditvah; 
Janez Brence  je vprašal, kako bo Zavod za kulturo reagiral na OPN, ki prepoveduje dvigalo in 
vprašal je, če je bilo glede na to, ker so javni zavod, naredili vse potrebno za zaposlitev novega 
delavca;  
Srečko Vernig je povedal, da so se pripravili trije projekti, ki so za  razvoj gradu ključnega 
pomena in sicer projekt za izrabo podstrešja nad muzejskim traktom, izraba podstrešja nad 
restavracijskim delom in idejna zasnova za vstopno dvorano in v dvigalo na grad. Povedal je, da 
se je zelo odprl proti Bledu, saj je vedno več prireditev na gradu. 
Davorina Pirc je povedala, da so na odboru ugotovili, da se struktura gostov – obiskovalcev 
gradu in struktura, ko jo vodi Zavod za turizem precej razlikujeta in vsemu temu naj bi se tudi 
temu prilagajala ponudba v kraju in predlaga, da bi se tudi na tem področju organiziral kakšen 
sestanek. Predlagala je, da bi se Zdraviliški park »priklopil« gradu na ta način, da bi se pričel 
urejati kot arboretum;  
Anton Omerzel je povedal, da Zavod vzorno skrbi za grad. 
Matjaž Završnik je povedal, da so zaposlili varnostnika na gradu in v ta namen izpeljali vse 
ustrezne postopke. 
Kar se tiče vključitve dvigala v prostorske dokumente pa je povedal, da so  že v letu 2011 podali 
pobudo pripravljalcu in povedal, da bo celotno področje gradu opredeljeno s podrobnim 
prostorskim načrtom. 
kar se tiče približevanja gradu kraju, pa je povedal, da bodo  v promocijskem smislu skupni 
plakat Bleda in gradu  ob avtocesti iz smeri Hrušice v obdobju od srede maja meseca do konca 
oktobra, ki  bo opozarjal, da na izhodu 3 v Lescah je 5 km stran Bled in grad.  
Povedal je tudi, da se bodo v letošnjem letu rekonstruirale tri poti , ki vodijo iz Bleda na  
Grad (iz Grajskega kopališča, od župnišča in iz cerkvenega dvorišča na grad). 
Direktor OU Matjaž  Berčon je povedal, da žičnica je obstoječa transportna žičnica, ko pa se 
govori o dvigalu,pa je dvigalo izpod platoja pod gradom, skoz grajsko skalo, govori se o dveh 
stvareh, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta in je tu popolnoma usklajenost in ni nobene 
bojazni, da bi OPN karkoli omejeval vzpostavitev grajskega hriba kot  celote. 
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled se seznani sposlovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
17 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 15:Seznanitev  z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled 
in Bohinj za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag.  Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled in Bohinj. 
 
Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
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Anton Omerzel je  vprašal, zakaj je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z osebo, ki je bila 
pravnomočno obsojena – g. Mulič  in kako je bil lahko brez potrdila zaposlen.  
Župan Janez Fajfarje povedal, da to ni predmet poročila. 
Omerzel Anton je nadalje  vprašal, zakaj občani več kot leto dni ne prejmejo odgovora na 
pritožbo zoper plačilni nalog.  
Mag. Primož Lah je povedal, da je razlogov več in sicer  če so zadeve vezana na sodno varstvo, ki 
so vezane na hitrost je povedal, da se to posreduje sodišču in na izkušnje  pa od leta 2011, ko je 
bila posredovana prva zadeva v reševanje  sodišču, je bila prejeta zgolj ena. Kar pa zadeva 
ugovore, ki se rešujejo znotraj organa, je stanje takšno, da se je v preteklem letu zaznalo kar 
nekaj zaostankov še iz preteklih let. Glede na to, da pa so bili postavljeni radarji, pa je to 
pomenilo dodatno obremenjevanje prekrškovnega  organa in dejansko ni bilo možno rešit vseh 
zadev. Povedal je, da je v mesecu oktobru prepovedal g. Sodju nadaljnjo uporabo radarja, dokler 
se zaostanki ne rešijo. V letu 2013 se je preko 300 zadev preneslo in nekateri izmed njih so bili 
še iz leta 2006 in so tako zastarali. Povedal je, da je nesmiselno vodit preveliko število prekrškov, 
ker na ta način trpi kvaliteta. Povedal je,  da je njegov cilj narediti zadevi smiselno in obvladljivo.  
Povedal je, da je sedaj stanje obvladljivo. 
Anton Omerzel - kdo nadzira praznjenje parkomatov? 
mag. Primož Lah je povedal, da je bila v zvezi s tem sklenjena pogodba leta 2010, ki  traja 3 leta 
in sicer z varnostno službo RIVAL. Povedal je tudi, da so z družbo izpogajali 30 % nižjo ceno. Je 
pa res, da sta bila v poletnih mesecih zaposlena dva študenta, ki sta opravljala to nalogo – 
praznjenje parkomatov.  Povedal je , da je potrebno glede pogodbe  vprašati tistega, ki jo je 
podpisal.  
Anton Omerzel je  vprašal, če je res, da varnostniki na prireditvah uporabljajo opremo redarjev, 
občasno pa naj bi uporabljali tudi prostore redarstva, večinoma gre za bivše policaje in ni 
naključje, da je bivši policaj tudi Sodja. Sodja naj jim bi tudi pripravljal načrte delovanja, kar 
verjetno ne dela zastonj. Vso opremo je kupila Občina Bled, najemnino za prostore ravno tako 
Občina Bled, uporabljajo pa jo zasebna podjetja, ki za svoje storitve prejmejo tudi plačilo. 
Spraševal je, zakaj redarji ne opravljajo tega posla. 
mag. Primož Lah je povedal, da od 1.6.2012, ko je vodja redarstva, se to ne izvaja na tak način in 
povedal, da redarji niso tisti, ki opravljajo zadeve za privatne namene, res pa je, da se oprema, ki 
je bila kupljena, posoja vsakemu. Edina stvar, kjer redarstvo sodeluje so občinske prireditve. Za 
vse ostale prireditve organizator najema reditelje.   
Anton Omerzel je vprašal, zakaj redarji merijo hitrosti ponoči in zakaj se raje ne ukvarjajo s 
tistimi, ki uničujejo občinsko premoženje, zakaj ne nadzorujejo ribičev, tistih, ki ležijo v parku in 
predlaga, da se osredotočijo bolj na tiste, ki povzročajo škodo, kot pa na domačine. 
Župan Janez Fajfar je povedal, da so se zadeve na redarstvu spremenile, spremenile na boljše in 
da je delo redarstva več kot transparentno. 
Jana Špec je povedala, da je poročilo pregledno in jasno prikazano in da je tudi z poročila vidno 
in odgovore, ki jih je podal svetniku Omerzelu , da gre za  nov kvaliteten pristop tega dela.  
Povedala je, da bi rada, da bi postali občina, ki je prijazna do turizma in turistom, je predlagala, 
da se ne nadzira pobiranje turistične takse na tak način, kot se je nekajkrat zgodilo v prejšnjem 
letu, da se ustavljajo turisti, se legitimirajo in to s policijo in da se preverja, kje so nastanjeni in 
da se po tem obišče nastanitveni obrat. Povedala je, da sama nima nič proti temu, zlasti, ko se je 
videlo, koliko turistov ni bilo prijavljenih, vendar pa je bila mnenja, da obstajajo enostavni 
sistemi preverjanja, brez da se nadleguje gosta.  
Direktor OU Matjaž Berčon je povedal, da bo na naslednji seji predvidoma tudi poročilo 
Policijske postaje in povedal, da so to postopki policije in ne redarstva. 
Janez Brence je vprašal, kolikšen je znesek dnevnega najema radarja in predlaga, da občinsko 
redarstvo prouči možnost nakupa takega avtomobila. Predlagal je tudi, da se prouči možnost 
razdrtja pogodbe, ki je sklenjena s podjetjem Rival za praznjenje parkomatov. Predlagal je tudi 
namestitev nadzornih kamer pri otoku pri Vezeninah - odlaganje komunalnih odpadkov. 
mag. Primož Lah je glede praznjenja parkomatov povedal, da cena ni 15.000,00 €, ampak  
8.800,00 € letno in da pogodba poteče konec leta in se bo odločalo o tem, kako in kaj naprej.  
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Kar zadeva ekološki otok je povedal, da je bilo v preteklosti narejenih že več nadzorov in je bilo 
ugotovljeno, da v veliko primerih sploh niso domačini, ki vozijo smeti, v večini gre za vikendaše. 
Povedal je, da bodo v prihodnje več pozornosti namenili varovanju okolja.  
Glede najema radarja je povedal, da poteka na dva načina – najem za 24 ur brez operaterja 
(opravlja redar) znese  451,00€, v primeru da pa se najame avto z operaterjem pa znese 499,00 
€. Povedal je, da so razmišljali že tudi o nakupu, predvsem glede na to, ker je bilo v preteklem 
letu porabljeno za najem radarja 12.000,00 €, v letošnjem letu 10.000,00  €, 40.000,00 € pa je 
strošek nakupa, kar bi bilo smiselno, če bi pristopile k nakupu še druge sosednje občine. 
Srečko Vernig je glede otoka pri Vezeninah predlagal, da se poveča število kontejnerjev, se otok 
ogradi in smatra, da bodo ljudje odlagali smeti v kontejnerje. 
Matjaž Berčon je povedal, da je to tudi občinska ideja, problem pa je razmerje Veletekstil – 
Mercator, kjer se čaka najem prostora, ker se misli ta otok urediti (več zabojnikov, ograje, celo 
podzemni zabojniki). 
 
Sklep št. 15: 
Občinski svet Občine Bled se seznani z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 16: Sprejem Sklepa o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi akta o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržena, višji  svetovalec  za pravne zadeve. 

Predsednica odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovačje podala predlog za sprejem. 

Sklep št. 16: 
Občinski svet občine Bled sprejme Sklep o redakcijskem popravku Odloka o uskladitvi 
akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o  
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 17: Kadrovske zadeve 

a) Seznanitev z mnenjem  glede imenovanja ravnatelja OŠ Bled  
Predsednik KMVVI Janez Petkoš je uvodoma predstavil sklep komisije:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda pozitivno mnenje 
kandidatoma  za ravnatelja oziroma ravnatelja Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
Nataši Ahačič in Alešu Ambrožu, saj meni, da sta kandidata s svojo predstavitvijo izkazala 
ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druga sposobnosti za uspešno vodenje 
zaveda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podaja negativno mnenje 
kandidatoma za ravnatelja Nevenki Dolenc in Damirju Markoviču, saj meni, da kandidata 
s svojo predstavitvijo nista izkazala ustreznih pedagoških, vodstvenih,  organizacijskih in 
drugih sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
 
 
Sklep št. 17: 
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Občinski svet Občine Bled se je seznanil z mnenjem Komisije za mandatna vprašanja, 
volitev in imenovanja glede kandidatov za ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 18: Razno 
 
Župan je podal poročilo med obema sejama. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.30 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 
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Poročilo župana in občinske uprave o pomembnejših aktivnostih 

1. JRC:  
From: Djordje.Pejanovic@gov.si (mailto:Djordje.Pejanovic@gov.si) 
Sent: Monday, May 13, 2013 8.29 AM 
To: Matjaž Berčon  
Cc: Gregor.Ficko@gov.si; Tomaz.Willenpart@gov.si; 'Saša Repe’; karmen.desman@dri.si; Majda.Pachole-
Skubic@gov.si 
Subject: Re: FW: AttachedImage 

 
Pozdravljeni 
 
Žal v tako kratkem času (do 14.5.2013) nismo uspeli najti prostega termina za sestanek. Obveščamo pa 
vas, da potekajo aktivnosti glede obvoznice Bled po planu.  

- Objekt Potočnik: s stranko je bil sklenjen dogovor, v pripravi je pogodba z Marlesom, ki bo 
postavil hišo.  

- Parcelacija je zaključena, pritožbe so zavrnjene.  
- Izbran je izvajalec in cenilci za pridobivanje zemljišč. 
- Čakamo še potrdilo o namenski rabi (občina), da lahko pričnemo s cenitvami.  

 
Lep pozdrav 
Jure Pejanovič 
 
 
 

Razpis za SRC sev podaljšane roku izteče 20.5.2013, potem pa računamo na pričetek priprave 
urbanistično-krajinsko prevetritev in izdelavo idejnega projekta (strokovne podlaga za OPPN). S 
pripravo OPPN bomo tako pričeli v drugi polovici leta, sprejem planiramo do poletja 2014. Sledi  
izdelava PGD in PZI dokumentacije v 2014/2015.  
 

2. Prav tako že tečejo priprave na OPPN Vzhodna obala jezera oz. Blejska promenada, 
vzporedno s pripravami na prenovljen plovbni režim in siceršnje urejanje obale jezera.  

 
3. Tekoče investicije:  

 Zaključevanje investicij na Obrnah, Grajski cesti in v Rebru do junija.  
 V teku izbor izvajalcev za Energetsko sanacijo zdravstvenega doma (izvedba 

junij, julij) in info središče TNP (izvedba junij 2013 – januar 2014); prav tako v 
teku še izbor za vzdrževanje občinskih cest (izbobr predvidoma v prvi polovici 
junija).  

 Priprava razpisov za Mlino, Bohinjsko Belo in športni park pri OŠ Bled. Za vse tri 
načrtovan pričetek del v drugi polovici avgusta in spomladanskem času.  

 
Bled, 14.5.2013 
 
 
Pripravil:  
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 

mailto:Djordje.Pejanovic@gov.si
mailto:Djordje.Pejanovic@gov.si
mailto:Gregor.Ficko@gov.si
mailto:Tomaz.Willenpart@gov.si
mailto:karmen.desman@dri.si
mailto:Majda.Pachole-Skubic@gov.si
mailto:Majda.Pachole-Skubic@gov.si
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 14. redne seje
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Brigita Šolar:  
1. Razobešanje zastav v občini Bled: kdaj in ob katerih praznikih se razobešajo zastave, kako so 
pravilno razobešene, koliko časa so razobešene, na določnih lokacijah ali stavbah bi bile lahko 
razobešene skozi celo leto....(občina, župnišče, zdravstveni dom, pošta,.....). Omenjena ureditev bi 
nam vsem vzbudila čut odgovornosti do kraja v katerem živimo in odnosa do domovine. 
Pomemben vpliv bi bil tudi na celostno podobo kraja v katerem živimo. 
2. Nadzor nad pobiranjem pasjih iztrebkov – vloga redarjev. Problem pasjih iztrebkov v parku, 
ob jezeru, pri otroških igralih, na pokopališču...... Tukaj vidimo vlogo redarske službe v smislu 
nadzora nad lastniki psov in primerno ukrepanje ob pojavljanju problema. 
3. Parkiranje koles. Parkiranja kolesa na promenadi  je dejansko velik problem. Ob jezeru je pri 
Gorenjski banki nekaj mest ki so njihova. Kolesarji dejansko nimajo mesta za parkiranje in 
potem visijo kolesa kjerkoli in pripeta na karkoli (drevo, smetnjak, drog, žleb....) število 
kolesarjev pa se dejansko povečuje. Kakšne so prostorske možnosti da se umesti parkirišča za 
kolesa na bolj frekventne lokacije in zagotovi  ter zadovolji tako  kolesarje domačine kot naše 
goste? 
4. Raztros pepela - park miru, park nerojenih otrok ... Prostor že imamo, potrebno bi bilo 
dokončno urediti v smislu zasaditve oziroma omejitve od okolice (nizka pušpanova meja) da se 
ne hodi po zelenici. Namestiti bi bilo potrebno napisno tablo, kjer bo razvidno da je tukaj Park 
miru  za raztos, mogoče se napiše kakšen verz, lahko se tudi poimenuje po kakšni svetnici ... 
Prostor za imena raztrosenih, prostor za sveče...rože, mogoče celo manjša klop za možnost 
meditacije. To bi bil  istočasno lahko prostor kamor  pride kdorkoli čuti potrebo po tem , da bi se 
umiril, molil, pogovarjal ...V mislih imam tudi mamice ki so doživele splave. Splavljeni otroci 
nimajo grobov, ostanejo le spomin v nas, tukaj bi bila možnost tudi zanje ... spomin nanje (v 
ljubljani je Park belih zvončkov) lahko bi omogočili  napis imen teh angelčkov ... 
5. Skupni grob, ki je v lasti občine Bled. Grob obstaja in ni urejen. Nameščena je le nenapisana 
plošča. Potrebno bi bilo urediti grob, zasaditi zelenje, namestiti križ in tablo z imeni in napis da 
je grob občinski. Skrb naj prevzame Infrastruktura , v okviru možnosti pa naj bi občina pokrila 
tehnični del (tablo, zelenje, pesek...mogoče za Vse Svete tudi svečo... ....) Problem je tudi, da 
imamo v pokopaliških prostorih 6 žar pokojnih, ki so bili odstranjeni iz svojih grobov (in bili 
nekoč pokopani z vso proceduro) ko so njihovi svojci vrnili grob nazaj!!!! Kako je to sploh možno 
mi ni jasno. Ali imamo kakšn odlok kako postopati v takih primerih?  Menim da je nujno 
potrebno žare pokopati .Že iz pietete do umrlih ne morejo biti žare kar tako na čakanju....V svoji 
človeški zgodovini od pračloveka naprej je bilo pokopavanje nekaj najbolj svetega...kaj se pa 
gremo danes? Žare bi lahko dali v občinski grob ampak ali lahko to storimo? Ali jih raztrosimo? 
Ali smo zakonsko pokriti, če se potem najde nekdo in želi žaro zopet nazaj. Ocenjujem pa, da bo 
ta problem vedno večji. Tako da je pametno razmišljati tudi za naprej predvsem kako bomo 
postopali in uredimo zadevo  tudi formalno, na podlagi zakonodaje , občinskega odloka. Še to, 
brezdomci blejski, ko bodo začeli umirat kje se jih bo pokopalo? V Občinski grob a ne? Mislimo 
tudi nanje. 
 
Odgovore je podal direktor OU Matjaž Berčon in povedal, da bo OU glede pokopališča skupaj 
z Infrastrukturo Bled pripravila pisni odgovor.  
Kar se tiče zastav, je povedal, da so osnovni parameter izobešanja državni in občinski prazniki. 
Povedal je, da se izobešajo kakšen dan pred praznikom in se snamejo kakšen dan po prazniku. 
Glede izobešanja zastav zakon izrecno določa le za državne objekte, za občinske ne, vendar pa so 
na občinski stavbi, vrtcu in šoli vse tri zastave stalno izobešene.  
Glede koles je povedal, da ustrezni mest ni in povedal, da se bodo za letošnjo sezono  označila 
parkirna mesta za motorna kolesa, z novim katalogom urbane opreme pa so se definirala tudi 
tipska naslonjala za kolesa.  
Glede pobiranja pasjih iztrebkov je povedal, da občinski inšpektorat že izvaja nadzor, vendar 
poudaril, da je na Bledu registriranih 1000 psov in samo en redar težko ukrepa. Če pa ugotovi 
kršitev, izda ustrezno opozorilo. 
 

http://urejen.name/
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Dodatno pojasnilo glede pokopališča: Leta 2001 je bil izdelan krajinski načrt prenove 
pokopališča, ki pa se je žal izvedel le v manjšem delu. Projekt je sicer še vedno aktualen in ga 
bomo skušali čim prej uvrstiti med razvojne programe občine. Potrebne bodo le manjše 
prilagoditve tudi glede na možnost širitve pokopališča proti severu (do Poljske poti) in novo 
ureditev parkiranja in ceste na vzhodni strani do kapelice ob Poljski poti. Sicer pa imamo 
pripravljen delovni osnutek novega občinskega odloka o izvajanju pokopališke in pogrebne 
dejavnosti kot javne gospodarske službe in ga bomo predvidoma predlagali v sprejem jeseni. Ta 
bo na novo uredil tudi razmerje do upravljavcev oz. koncesionarjev, vključno s finančnim delom 
upravljanja. Predlagamo, da se takrat podrobneje posvetimo tudi navedenim vsebinam, v 
vmesnem času pa bomo to že obravnavali kot izhodišče za nadaljnjo pripravo strokovnih podlag. 
 

Ludvik Kerčmar 
1.ZADEVA: POBUDA O ZAŠČITI OBČANOV DOB PRED ZDRAVJU ŠKODLJIVIMI PLINI IZ 
OBRTNE CONE  »LISICE« 
Žal vas moram ponovno obvestiti, da v obrtni coni »Lisice« še vedno občasno (14 dni) zažigajo 
odpadke od izdelanih produktov. Ti plini se najbolj čutijo na obrobju naselja Dobe. Plini močno 
onesnažujejo okolje, izredno dražijo dihalne organe in po mnenju poznavalcev so strupeni. So 
zdravju zelo škodljivi, povzročajo in pospešujejo nastanek rakavih obolenj. Torej je zadeva 
izredno resna, oziroma zastrašujoča za vse nas, ki živimo na tem področju Bleda. Vse več 
občanov se obrača name, kot občinskega svetnika, da vas obvestim o tem zaskrbljujočem 
problemu, tako za okolje, kot za naše zdravje. V skladu s 7. členom in 8. točko Statuta je občina 
dolžna zavarovati svoje občane pred zdravju škodljivimi vplivi. Ponovno vas prosim, da preko 
pristojnih služb in institucij v korist zdravja občanov in okolja ustrezno ukrepate. O ukrepih in 
rezultatih nas obvestite v občinskih novicah. 
2.VPRAŠANJE: ODSTRANITEV PORUŠENIH OBJEKTOV NA PODROČJU VEZENIN 
Stanje na področju Vezenin je katastrofalno, kar vam je tudi dobro poznano. Sprašujem vas, kdaj 
se bo začelo odstranjevanje ruševin in urejevanje obstoječega objekta Mercator, ter ureditev 300 
parkirnih mest? 
3. VPRAŠANJE: Zasaditev cvetličnih korit 
Predlagal bi, da se koncesionarja za zasaditve opozori, da na Promenadi postavljena korita ne 
smejo biti prazna toliko časa, da v njih raste samo trava in regrat, da naj pravočasno uredi 
zasaditev.  
 
Dodatna pojasnila pripravil direktor OU Matjaž Berčon: 
Glede Lisic smo poslali ponovno urgenco pristojnim inšpekcijskim službam. 
Dražba za Vezenine se je v četrtek, 27. 6., uspešno zaključila z nakupom deleža Veletekstila in 
povezanih družb s strani Sberbanke (prej Volksbanka). Ta bo nemudoma uredila 
zemljiškoknjižna razmerja z Mercatorjem in drugimi deležniki v prostoru. Prav tako so potrdili 
predlog najemne pogodbe, na podlagi katere bo občina lahko pričela urejati parkirne površine in 
ekološki otok na njihovih zemljiščih. Pri projektantskem podjetju so naročili nove idejne zasnove 
ureditve širšega območja, kjer je bila občina povabljena kot aktiven partner, zlasti na področju 
zasnove prometnega in drugega infrastrukturnega omrežja. 
 
Anton Omerzel: 
»Zanima me, zakaj je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z nekom, ki je bil 4x pravnomočno 
obsojen za štiri kazniva dejanja, izmikanju plačevanja preživnine, zanemarjanju mladoletne 
osebe, surovo ravnanje, grdo ravnanje in nasilništvo. Zakaj tisti, ki je vodil postopke ni preveril 
kazenske evidence, čeprav je nekaznovanost pogoj za opravljanje službe v javni upravi. To 
vprašanje sem postavil pred dvema letoma, pa mi ni nihče odgovoril. Oseba s takšno preteklostjo 
naj bi skrbela za vare prihod naših otrok v šolo. Ta oseba je tudi fizično obračunala z občanom, 
kar je z nesporno sodbo ugotovilo tudi sodišče. Glede na to, da je odgovorna oseba takratni vodja 
g. Sodja, ki je bil nezakonito imenovan za inšpektorja, namreč upravna inšpekcija je ugotovila, da 
ne bi smel biti začasno premeščen z delovnega mesta svetovalec na delovno mesto inšpektor in 
voditi inšpekcijskih postopkov. Zanima me, kaj bo z vsemi postopki, ki jih je vodil, ali lahko 
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pričakujemo tožbe. Zanima me tudi, kaj bo z izrečenimi kaznimi, ki jih je g. Mulič izrekel in me 
zanima pripravljenost župana oziroma občinske uprave, da se ustanovi posebna komisija, ki naj 
bi raziskala, kaj je g. Sodja počel zadnjih pet let. Sam imam še celo vrsto zadev in bom vprašal 
sedanjega vodja MIR in upam, da bom prejel kakšen odgovor, vendar pa za vse, kar sem sedaj 
vprašal, me zelo zanima, kako se bodo te stvari uredile. Kar nekaj 100 občanov je prejelo kazni 
od človeka, ki sploh ne bi smel biti redar.« 
 
Odgovor je pripravil direktor OU Matjaž Berčon: Na podlagi inšpekcijskega pregleda in 
ugotovitev inšpektorice za sistem javnih uslužbencev je župan komisiji pri ministrstvu za javno 
upravo predlagal razveljavitev pogodbe z delavcem. Na podlagi sklepa komisije o razveljavitvi 
pogodbe o zaposlitvi je Občina Bled prekinila delovno razmerje z delavcem. Postopki, ki jih je 
izvajal delavec v času zaposlitve zato sami po sebi niso nezakoniti, zato tudi revizija teh 
postopkov ni možna. 
 
Vinko Poklukar:  
Komisija za šport je v tej sestavi delovala vse od 4.3.2011 dalje. Med bistvene pridobitve in 
uspehe omenjene Komisije si štejemo popolno prevetritev Pravilnika o vrednotenju programov 
športa, ki smo ga oblikovali vsi člani Komisije, dodatno pa še specializirana skupina, ki je več 
mesecev pripravljala omenjeni dokument. Komisija se je redno dobivala na sejah katere sem 
skliceval vedno s soglasjem g. župana, čeprav sem imel mandat kot predsednik, sem ga vedno 
vprašal za dovoljenje za sklic. V preteklem mandatu pod vodstvom Aleša Vuklja ni bilo s strani g 
župana potrebnih nikakršnih soglasij. Pri sklicu zadnje seje, ki je bila sklicana ravno tako s 
soglasjem župana, pa sem naletel na težave. Direktor občinske uprave mi je poslal mail, da ne 
vidi nikakršnega razloga, da se Komisija za šport sestane. V svojem odgovoru, ki ga prilagam, 
sem g. Berčonu pojasnil, da imam mandat predsednika Komisije za šport. Upravičeno sem 
mnenja, da seje Komisije za šport lahko sklicujem brez soglasja direktorja občinske uprave, saj 
imam mandat župana. Očitno sem se motil, saj smo takoj naslednji dan, po prejemu mojega 
odgovora in le nekaj ur pred začetkom seje, prejeli obvestila, da je Komisija za šport razpuščena. 
Spoštovani gospod župan! Pozivam vas, da prekličete svoj sklep o razveljavitvi sklepa o 
imenovanju Komisije za šport in pustite športnemu sektorju delovati še naprej. Za menoj stojijo 
tudi športni klubi in tudi člani komisije za šport, ki jim je tak način dela, ki si ga je poslužila 
Občina Bled tuj in nedopusten. Člani Komisije za šport niso prejemali nobenih denarnih 
nadomestil in so svoj dragoceni čas  in znanje namenjali sestankom z namenom, da se uredi 
status klubov in njihovo vrednotenje programov športa. Sami ste dejali, je mandat omenjene 
Komisije v teh letih naredil res veliko. Članom Komisije bi se bilo še najmanj zahvaliti, ne pa od 
vas prejeti kratko sporočilo, da ste jih razpustili. Verjamem pa, da je k temu pripomogel tudi g. 
direktor, saj mu verjetno moj odgovor in drugačno stališče nista bila všeč. Za obuditev spomina 
naj se obrazložim, da smo z direktorjem že med samim oblikovanjem Pravilnika naleteli na 
težave, saj se je samovoljno brez potrditve Komisije vmešal v Pravilnik o vrednotenju športa 
obravnavati kar na dveh sejah. Poudarjam, da je področje športa zares posebno in zelo široko in 
nujno potrebuje telo, kot je bila Komisija za šport. Pozivam vas, da enkrat pretehtate vašo 
odločitev in ponovno vzpostavite Komisijo za šport. 
 
Odgovor je pripravil župan Janez Fajfar: Kot župan imam možnost ustanoviti posebna 
delovna telesa za pomoč pri odločanju. Tako je bila že iz preteklega mandata tradicija, da smo 
imeli posebno komisijo za šport. Ker gre za moje delovno telo, se čutim odgovornega za njegovo 
delovanje. Na žalost pogosto nisem vedel za vsebine niti za sklice komisije oz. sem bil s tem 
seznanjen v zadnjem trenutku. Kljub temu menim, da je komisija v prvi polovici mandata 
odigrala svojo vlogo pri pripravi pravilnika, ki je bil s kompromisi in popravki tudi sprejet. V 
nadaljevanju pa vloge te komisije ne vidim več v takšni sestavi. Zlasti, ker se ustvarja napačna 
predstava, da ima komisija tudi možnost deliti sredstva za šport. To pa je v nasprotju s področno 
zakonodajo, saj smo ravno iz tega razloga oblikovali tako kompleksna merila, ki so podlaga 
vsakoletnemu javnemu razpisu. Ponovno izrekam zahvalo za dosedanji trud, o novi sestavi pa 
bom še dodatno razmislil, zlasti glede na nove naloge, ki nas čakajo na tem področju. 
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2013 – rebalans II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans 
II z obveznimi prilogami. 

 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: podsekretarka za javne finance, gospodarske in 

družbene dejavnosti  Nataša Hribar 
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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; 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 2013 (REBALANS 2) 
 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu občine Bled za leto 2013 (Ur. list RS, št. 101/2012) – 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) 11.489.616,85 
70 DAVCNI PRIHODKI 6.426.114,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.331.008,00 
703 Davki na premoženje 1.375.197,00 
704 Domači davki na blago in storitve 719.909,00 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.749.039,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 774.973,00 
711 Takse in pristojbine 5.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni         214.660,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 346.824,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.407.582,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  207.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 157.000,00 
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 2.107.463,85 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.107.463,85 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.530.737,85 
40 TEKOČI ODHODKI 3.986.644,58 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 709.015,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.870,00 
402 Izdatki za blago in storitve 3.003.343,13,00 
403 Plačila domačih obresti 6.000,00 
409 Rezerve         135.416,45 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.777.652,00 
410 Subvencije 321.994,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  218.817,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  443.574,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.793.267,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.623.540,27 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.623.540,27 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 142.901,00 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki 127.901,00 
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom 15.000,00 

III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  - 41.121,00 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
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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)  140.000,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 140.000,00  

550 Odplačila domačega dolga 140.000,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – 
ali 0 ali + 

- 176.121,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.- VIII.) - 140.000,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) =  - III.        41.121,00 
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012 176.121,00 

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 2013 je določen v višini 64.072,45 EUR.« 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 
januarja 2013. 
 
Številka:  034-3/2013- 
Kraj, datum: dne, ____________________       
    
       Ž U P A N  
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnol., prof. geog. 
 
PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov – objavljen na spletni strani občine Bled 
http://obcina.bled.si 
 
 
 
 
 
 
 

http://obcina.bled.si/
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Obrazložitev: 
 
Predlog rebalansa II je pripravljen zaradi sprememb tako na prihodkovni kot posledično na odhodkovni 
strani. V prvi polovici leta je namreč prišlo do sprememb pri realizacij določenih vrst prihodkov, nekaterih 
virov sploh ne bo možno pridobiti (npr. ponovni razpis za javno razsvetljavo ne glede na zagotovila sploh 
ni bil objavljen ipd.), spremenjena je dinamika prilivov itd. V nadaljevanju v pregledni tabeli 
predstavljamo odstopanja. 
Zato je bilo potrebno poiskati možnosti zmanjšanja določenih postavk tudi na odhodkovni strani. Na 
žalost se nismo mogli izogniti nekaterim neprijetnim ukrepom krčenja sredstev. Vseeno ocenjujemo, da 
zato posamezne naloge, ki jih je občina dolžna financirati ne bodo okrnjene. Bistven poudarek je dan 
ohranjanju ključnih projektov (investicij) v načrtu razvojnih programov. Po drugi strani pa ravno ti 
projekti zahtevajo tudi zagotavljanje precejšnih lastnih deležev. 
Rezultat tega je še vedno ohranjeno ravnotežje med predvidenimi prihodki in predvidenimi odhodki. 
Dejansko so planirani prihodki manjši za pribl. 300.000 eurov, vendar je bilo vmes realiziranih tudi nekaj 
nepredvidenih prihodkov, tako da je skupni učinek – 168.648 eurov manj prihodkov in prav toliko manj 
odhodkov. 
 
 
Povzetek odstopanj: 
 

Postavka/
konto 

Opis 
Veljavni 

proračun 
OSN: Rebalans 

rebalans-
velj.plan 

  PRIHODKI 11.663.264,85 11.494.616,85 -168.648,00 

703200 Davek na dediščine in darila 120.000,00 60.000,00 -60.000,00 

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 150.000,00 100.000,00 -50.000,00 

71030101 Prihodki od najema parkirišč 4.000,00 15.000,00 11.000,00 

71030415 Najemnina - Straža 0,00 35.000,00 35.000,00 

71030416 Najemnina - Grajsko kopališče 0,00 10.000,00 10.000,00 

71030602 Koncesija - Adria plin 50.000,00 35.418,00 -14.582,00 

71030605 Koncesija - Javna razsvetljava 60.000,00 0,00 -60.000,00 

712001 Globe za prekrške 90.000,00 120.000,00 30.000,00 

713099 Drugi prihodki od prodaje 0,00 1.000,00 1.000,00 

71309900 Drugi prihodki od prodaje 0,00 36.724,00 36.724,00 

71410027 Refundacije stroškov - drugo 0,00 13.551,00 13.551,00 

71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki 0,00 7.125,00 7.125,00 

720001 Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj 0,00 7.000,00 7.000,00 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 150.000,00 50.000,00 -100.000,00 

74000149 MGRT - EKS / UJR1 "Prenova javne razsv." ( MZIP) 64.000,00 52.538,00 -11.462,00 

 74000154 Fundacija za šport - Športni park Bled 145.950,00 50.938,00 -95.012,00 

74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najem. za stan. 11.218,00 6.779,00 -4.439,00 

74000411 ZZZS - refundacija plač - bolniške nad 30 dni, nega 1.000,00 0,00 -1.000,00 

74000412 MPJU - 50 % povrnitev str. za del. MIR Bled - Bohinj 69.070,00 134.909,00 65.839,00 

 74000413 Min.za delo in družino-sofinanc. druž.pomočnika 0,00 8.120,00 8.120,00 

  ODHODKI 11.799.385,85 11.645.737,85 -168.648,00 

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 52.613,00 48.613,00 -4.000,00 

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 41.213,00 37.213,00 -4.000,00 

20140104 Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 2.000,00 0,00 -2.000,00 

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 52.000,00 46.500,00 -5.500,00 

20070402 Izvedba občinskih prireditev 34.896,00 29.896,00 -5.000,00 

20010347 Pravno zastopanje občine 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 51.790,00 47.790,00 -4.000,00 
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20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 30.000,00 0,00 -30.000,00 

20010326 Drugi operativni odhodki 15.930,00 13.812,00 -2.118,00 

20010330 Izobraževanje zaposlenih 3.850,00 2.000,00 -1.850,00 

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 15.000,00 3.454,00 -11.546,00 

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 14.200,00 11.200,00 -3.000,00 

20160101 Uprav. in tekoče vzdrž. lokalnih in krajevnih cest 350.184,00 380.184,00 30.000,00 

20160201 Invest. vzdrž. in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.227.816,00 1.251.019,00 23.203,00 

20170503 Invest. vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 80.000,00 45.000,00 -35.000,00 

20010344 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 114.114,00 83.114,00 -31.000,00 

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 81.000,00 115.000,00 34.000,00 

20170204 Invest. vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 290.000,00 280.000,00 -10.000,00 

20160209 Južna razbremenilna cesta 0,00 15.000,00 15.000,00 

  Sofinanciranje stanovanjske hiše Potočnik 0,00 15.000,00 15.000,00 

20160210 Severna razbremenilna cesta 100.000,00 63.000,00 -37.000,00 

20140103 Slow tourism ( čolnarna ) 6.000,00 1.536,00 -4.464,00 

20070707 Označevanje točk zanimivosti v občini 4.500,00 0,00 -4.500,00 

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 180.000,00 195.000,00 15.000,00 

  Sofinanciranje ureditve TIC pri TD Bled 0,00 15.000,00 15.000,00 

20170110 Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 60.000,00 45.000,00 -15.000,00 

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 43.401,00 27.401,00 -16.000,00 

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 3.600,00 15.000,00 11.400,00 

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 124.500,00 137.140,00 12.640,00 

20170102 Vodotoki 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 

20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 31.377,08 26.377,08 -5.000,00 

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 448.288,22 420.938,22 -27.350,00 

20170103 Vzdrževanje pokopališč 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 310.000,00 300.000,00 -10.000,00 

20170406 Praznično urejanje naselij 17.000,00 11.000,00 -6.000,00 

20180401 Nakup stanovanja 90.000,00 41.000,00 -49.000,00 

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrž. občinskih stanovanj 107.000,00 92.000,00 -15.000,00 

20200202 Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 39.000,00 34.000,00 -5.000,00 

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 20.000,00 27.000,00 7.000,00 

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Z. o zdr.. zav. 18.232,00 35.000,00 16.768,00 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah 10.000,00 6.000,00 -4.000,00 

20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 200.000,00 187.000,00 -13.000,00 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 120.800,00 124.800,00 4.000,00 

20100101 Sredstva za delo z mladimi 37.600,00 35.200,00 -2.400,00 

20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 70.000,00 80.000,00 10.000,00 

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 20.000,00 5.000,00 -15.000,00 

20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 325.000,00 333.127,00 8.127,00 

20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 41.000,00 36.000,00 -5.000,00 

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 29.286,00 26.786,00 -2.500,00 

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 

20010501 Tekoča proračunska rezerva 20.630,45 84.072,45 63.442,00 

20010701 KS Bled 11.175,00 7.175,00 -4.000,00 

20010703 KS Ribno 8.089,00 6.089,00 -2.000,00 

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 561.000,00 581.000,00 20.000,00 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
      

KONTO 

  

OPIS 
Realizacija 2012 

[1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni proračun 
2013 [3] 

Rebalans 2013-2 
[4] 

Indeks 
4:3 [5] 

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) 9.979.234,29 4.417.473,08 11.658.264,85 11.489.616,85 99 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.133.551,07 3.860.749,78 9.212.847,00 9.175.153,00 100 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.557.482,99 2.787.181,04 6.536.106,00 6.426.114,00 98 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.428.817,00 2.165.514,00 4.331.008,00 4.331.008,00 100 

7000   Dohodnina 4.428.817,00 2.165.514,00 4.331.008,00 4.331.008,00 100 

                

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.402.804,26 393.189,47 1.485.196,00 1.375.197,00 93 

7030   Davki na nepremičnine 1.078.331,44 305.230,27 1.162.000,00 1.162.000,00 100 

7031   Davki na premičnine 1.804,27 1.565,37 2.000,00 2.001,00 100 

7032   Davki na dediščine in darila 136.228,14 18.064,68 121.000,00 61.000,00 50 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 186.440,41 68.329,15 200.196,00 150.196,00 75 

                

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 725.765,01 226.922,51 719.902,00 719.909,00 100 

7044   Davki na posebne storitve 4.213,58 2.362,35 6.500,00 6.507,00 100 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 721.551,43 224.560,16 713.402,00 713.402,00 100 

                

706   DRUGI DAVKI 96,72 1.555,06 0,00 0,00 0 

7060   Drugi davki 96,72 1.555,06 0,00 0,00 0 

                

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.576.068,08 1.073.568,74 2.676.741,00 2.749.039,00 103 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  877.355,40 299.820,33 791.561,00 774.973,00 98 
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KONTO 

  

OPIS 
Realizacija 2012 

[1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni proračun 
2013 [3] 

Rebalans 2013-2 
[4] 

Indeks 
4:3 [5] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         

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

36,40 0,00 21,00 21,00 100 

7102   Prihodki od obresti 18.876,16 1.708,34 17.000,00 17.000,00 100 

7103   Prihodki od premoženja 858.442,84 298.111,99 774.540,00 757.952,00 98 

                

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 5.957,89 3.884,67 5.000,00 5.000,00 100 

7111   Upravne takse in pristojbine 5.957,89 3.884,67 5.000,00 5.000,00 100 

                

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  179.073,58 116.080,00 184.500,00 214.660,00 116 

7120   Globe in druge denarne kazni 179.073,58 116.080,00 184.500,00 214.660,00 116 

                

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 300.976,93 166.608,58 309.100,00 346.824,00 112 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 300.976,93 166.608,58 309.100,00 346.824,00 112 

                

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.212.704,28 487.175,16 1.386.580,00 1.407.582,00 102 

7141   Drugi nedavčni prihodki 1.212.704,28 487.175,16 1.386.580,00 1.407.582,00 102 

                

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 247.150,40 14.733,37 300.000,00 207.000,00 69 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 241.240,40 3.883,37 150.000,00 157.000,00 105 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 230.890,98 3.883,37 150.000,00 157.000,00 105 

7201   Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 9.883,34 0,00 0,00 0,00 0 

7202   Prihodki od prodaje opreme 466,08 0,00 0,00 0,00 0 

                

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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KONTO 

  

OPIS 
Realizacija 2012 

[1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni proračun 
2013 [3] 

Rebalans 2013-2 
[4] 

Indeks 
4:3 [5] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         

                

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

5.910,00 10.850,00 150.000,00 50.000,00 33 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 5.910,00 10.850,00 150.000,00 50.000,00 33 

                

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    598.532,82 541.989,93 2.145.417,85 2.107.463,85 98 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

598.532,82 541.989,93 2.145.417,85 2.107.463,85 98 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 424.593,83 395.139,35 1.814.500,20 1.776.546,20 98 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 173.938,99 146.850,58 315.917,65 315.917,65 100 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100 

                

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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KONTO 

  

OPIS 
Realizacija 2012 

[1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni proračun 
2013 [3] 

Rebalans 2013-2 
[4] 

Indeks 
4:3 [5] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 10.493.006,20 4.308.059,38 11.699.385,85 11.530.737,85 99 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.710.850,37 1.788.664,03 3.933.539,10 3.986.644,58 101 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 738.826,63 352.033,47 689.015,00 709.015,00 103 

4000   Plače in dodatki 610.830,39 274.248,69 551.375,00 551.375,00 100 

4001   Regres za letni dopust 20.068,00 11.023,56 13.092,00 13.092,00 100 

4002   Povračila in nadomestila 53.518,17 24.919,35 52.620,00 52.620,00 100 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 32.341,18 16.816,40 34.560,00 34.560,00 100 

4004   Sredstva za nadurno delo 19.776,58 14.152,92 24.000,00 24.000,00 100 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 2.292,31 10.872,55 13.368,00 33.368,00 250 

                

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 136.387,78 63.355,68 132.870,00 132.870,00 100 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 58.627,53 27.642,09 57.900,00 57.900,00 100 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.968,62 22.153,05 46.200,00 46.200,00 100 

4012   Prispevek za zaposlovanje 397,54 185,62 420,00 420,00 100 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 662,40 310,25 700,00 700,00 100 

4015   
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

29.731,69 13.064,67 27.650,00 27.650,00 100 

                

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.760.862,38 1.336.258,90 3.013.679,65 3.003.343,13 100 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 274.565,86 115.410,72 293.387,00 283.210,48 97 

4021   Posebni material in storitve 46.334,69 20.441,09 43.120,00 37.760,00 88 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151.399,03 73.196,95 142.551,00 161.051,00 113 

4023   Prevozni stroški in storitve 163.724,13 83.127,35 155.688,00 155.688,00 100 

4024   Izdatki za službena potovanja 8.358,96 4.975,95 9.436,00 8.436,00 89 
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4025   Tekoče vzdrževanje 1.721.762,16 883.090,31 1.872.490,65 1.878.990,65 100 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 66.361,18 24.859,93 68.758,00 68.758,00 100 

4027   Kazni in odškodnine 0,00 0,00 50.100,00 50.000,00 100 

4029   Drugi operativni odhodki 328.356,37 131.156,60 378.149,00 359.449,00 95 

                

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.130,26 1.432,48 6.000,00 6.000,00 100 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.130,26 1.432,48 6.000,00 6.000,00 100 

                

409   REZERVE 70.643,32 35.583,50 91.974,45 135.416,45 147 

4090   Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 20.630,45 64.072,45 311 

4091   Proračunska rezerva 69.525,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00 100 

4093   Sredstva za posebne namene 1.118,32 583,50 1.344,00 1.344,00 100 

                

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.695.929,41 1.186.359,59 2.776.284,00 2.777.652,00 100 

410   SUBVENCIJE 221.001,35 100.866,69 321.994,00 321.994,00 100 

4100   Subvencije javnim podjetjem 202.812,00 100.866,69 301.994,00 301.994,00 100 

4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.189,35 0,00 20.000,00 20.000,00 100 

                

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 223.723,80 106.483,75 228.817,00 218.817,00 96 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 44.550,00 18.550,00 41.000,00 36.000,00 88 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 43.916,12 16.889,80 51.000,00 46.000,00 90 

4119   Drugi transferi posameznikom 135.257,68 71.043,95 136.817,00 136.817,00 100 

                

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 413.372,80 69.034,30 470.974,00 443.574,00 94 
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USTANOVAM 

4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413.372,80 69.034,30 470.974,00 443.574,00 94 

                

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.837.831,46 909.974,85 1.754.499,00 1.793.267,00 102 

4130   Tekoči transferi občinam 0,00 1.842,52 3.806,00 3.806,00 100 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 32.017,80 18.231,05 18.232,00 35.000,00 192 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 1.361,22 438,87 2.265,00 2.265,00 100 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 1.804.452,44 885.612,41 1.715.696,00 1.737.696,00 101 

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

0,00 3.850,00 14.500,00 14.500,00 100 

                

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 3.901.623,55 1.307.675,13 4.831.661,75 4.623.540,27 96 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.901.623,55 1.307.675,13 4.831.661,75 4.623.540,27 96 

4200   Nakup zgradb in prostorov 254.580,94 23.562,05 145.000,00 96.000,00 66 

4201   Nakup prevoznih sredstev 9.300,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100 

4202   Nakup opreme 43.744,61 5.945,19 32.779,07 26.779,07 82 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 9.776,36 0,00 65.123,00 63.623,00 98 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 595.751,76 109.707,11 1.079.003,20 1.019.335,08 94 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.297.209,18 972.879,23 2.712.397,00 2.691.551,00 99 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 78.332,76 72.201,00 180.000,00 180.000,00 100 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 3.703,86 0,00 2.400,00 2.400,00 100 

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

609.224,08 121.640,55 613.219,48 542.112,12 88 
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43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 184.602,87 25.360,63 157.901,00 142.901,00 91 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 117.557,37 25.360,63 127.901,00 127.901,00 100 

4310   
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 

117.557,37 25.360,63 127.901,00 127.901,00 100 

                

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

67.045,50 0,00 30.000,00 15.000,00 50 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 67.045,50 0,00 30.000,00 15.000,00 50 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -513.771,91 109.413,70 -41.121,00 -41.121,00 100 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           

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

3.304,65 527,21 5.000,00 5.000,00 100 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  3.304,65 527,21 5.000,00 5.000,00 100 

7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 3.304,65 527,21 5.000,00 5.000,00 100 

                

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

440   DANA POSOJILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                

441   
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB  

0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 

3.304,65 527,21 5.000,00 5.000,00 100 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A           

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 

                

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 141.009,18 69.373,17 140.000,00 140.000,00 100 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  141.009,18 69.373,17 140.000,00 140.000,00 100 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 141.009,18 69.373,17 140.000,00 140.000,00 100 

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

-651.476,00 290.568,00 -176.121,00 -176.121,00 100 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -141.009,18 180.626,83 -140.000,00 -140.000,00 100 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 513.771,47 -109.413,96 41.121,00 41.121,00 100 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31.12.2012   176.121,00 176.121,00 176.121,00   
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 

PU PK PP Konto Opis 
Realizacija 

2012 [1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni 
proračun 2013 

[3] 

Rebalans 
2013-2 [4] 

Indeks  
[5] 

01       OBČINSKI SVET 53.522,32 14.276,86 56.120,00 52.120,00 92,87 

  01     POLITIČNI SISTEM 53.522,32 14.276,86 56.120,00 52.120,00 92,87 

  0101     Politični sistem 53.522,32 14.276,86 56.120,00 52.120,00 92,87 

  01019001     Dejavnost občinskega sveta 53.522,32 14.276,86 56.120,00 52.120,00 92,87 

    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 50.014,36 12.522,88 52.613,00 48.613,00 92,40 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.484,37 6.727,07 16.713,00 15.713,00 94,02 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.420,00 1.110,00 2.600,00 2.600,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 31.109,99 4.685,81 33.300,00 30.300,00 90,99 

    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,96 1.753,98 3.507,00 3.507,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,96 1.753,98 3.507,00 3.507,00 100,00 

02       NADZORNI ODBOR 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

  0203     Fiskalni nadzor 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.264,94 581,17 2.000,00 2.000,00 100,00 

03       ŽUPAN 106.227,91 50.956,06 106.793,00 102.793,00 96,25 

  01     POLITIČNI SISTEM 106.227,91 50.956,06 106.793,00 102.793,00 96,25 

  0101     Politični sistem 106.227,91 50.956,06 106.793,00 102.793,00 96,25 

  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 106.227,91 50.956,06 106.793,00 102.793,00 96,25 

    20010101   Sredstva za plačilo župana 51.259,41 25.150,14 52.180,00 52.180,00 100,00 

      4000 Plače in dodatki 40.044,78 19.948,99 40.348,00 40.348,00 100,00 

      4001 Regres za letni dopust 692,00 0,00 692,00 692,00 100,00 

      4002 Povračila in nadomestila 756,00 328,84 1.020,00 1.020,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.543,98 1.765,49 3.700,00 3.700,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.839,25 1.414,40 3.000,00 3.000,00 100,00 



 

67 

PU PK PP Konto Opis 
Realizacija 

2012 [1] 

Realizacija 
1.1.2013-

27.6.2013 [2] 

Veljavni 
proračun 2013 

[3] 

Rebalans 
2013-2 [4] 

Indeks  
[5] 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 23,96 11,93 30,00 30,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 39,97 19,92 40,00 40,00 100,00 

      4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.319,47 1.660,57 3.350,00 3.350,00 100,00 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 41.966,94 19.167,22 41.213,00 37.213,00 90,29 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.306,06 9.509,70 26.762,00 23.762,00 88,79 

      4021 Posebni material in storitve 2.618,55 2.487,78 2.700,00 2.700,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 138,21 0,00 200,00 200,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 4.645,91 2.517,98 4.726,00 3.726,00 78,84 

      4029 Drugi operativni odhodki 680,00 568,26 1.008,00 1.008,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 950,00 300,00 817,00 817,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.628,21 3.783,50 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.001,56 6.638,70 13.400,00 13.400,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 71,03 0,00 400,00 400,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 12.930,53 6.638,70 13.000,00 13.000,00 100,00 

04       OBČINSKA UPRAVA 10.167.823,75 4.163.423,41 11.347.112,85 11.192.464,85 98,64 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 29.313,19 8.005,18 29.197,00 27.197,00 93,15 

  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 16.186,52 5.353,65 14.707,00 12.707,00 86,40 

  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 16.186,52 5.353,65 14.707,00 12.707,00 86,40 

    20140104   Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 3.480,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.480,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.706,52 5.353,65 12.707,00 12.707,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 12.706,52 5.353,65 12.707,00 12.707,00 100,00 

  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 13.126,67 2.651,53 14.490,00 14.490,00 100,00 

  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 13.126,67 2.651,53 14.490,00 14.490,00 100,00 

    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 13.126,67 2.651,53 14.490,00 14.490,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 13.126,67 2.651,53 14.490,00 14.490,00 100,00 

  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 18.023,05 21.771,73 52.000,00 46.500,00 89,42 

  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 18.023,05 21.771,73 52.000,00 46.500,00 89,42 
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  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 18.023,05 21.771,73 52.000,00 46.500,00 89,42 

    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 18.023,05 21.771,73 52.000,00 46.500,00 89,42 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.223,05 1.283,60 1.500,00 1.500,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 16.800,00 20.488,13 50.500,00 45.000,00 89,11 

  04     SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 464.441,57 153.969,97 399.299,00 355.299,00 88,98 

  0402     Informatizacija uprave 33.106,44 15.034,29 32.397,00 32.397,00 100,00 

  04029001     Informacijska infrastruktura 27.851,30 14.214,62 27.997,00 27.997,00 100,00 

    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 27.851,30 14.214,62 27.997,00 27.997,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.258,97 1.952,94 4.900,00 4.900,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 14.000,76 6.333,59 15.485,00 15.485,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 9.591,57 5.928,09 7.612,00 7.612,00 100,00 

  04029002     Elektronske storitve 5.255,14 819,67 4.400,00 4.400,00 100,00 

    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 5.255,14 819,67 4.400,00 4.400,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.551,28 819,67 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.703,86 0,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

  0403     Druge skupne administrativne službe 431.335,13 138.935,68 366.902,00 322.902,00 88,01 

  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 59.538,69 27.266,40 61.140,00 61.140,00 100,00 

    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 24.675,97 13.710,38 25.922,00 25.922,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.675,97 13.589,26 25.703,00 25.703,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 0,00 121,12 219,00 219,00 100,00 

    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 34.862,72 13.556,02 35.218,00 35.218,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.895,14 10.511,17 29.018,00 29.018,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 9.967,58 3.044,85 6.200,00 6.200,00 100,00 

  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 58.205,66 16.285,12 59.896,00 54.896,00 91,65 

    20070402   Izvedba občinskih prireditev 32.875,98 11.781,66 34.896,00 29.896,00 85,67 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.928,75 11.257,61 33.296,00 28.296,00 84,98 

      4029 Drugi operativni odhodki 947,23 524,05 1.600,00 1.600,00 100,00 

    20070404   Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 ) 25.329,68 4.503,46 25.000,00 25.000,00 100,00 
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      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.329,68 4.503,46 25.000,00 25.000,00 100,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 313.590,78 95.384,16 245.866,00 206.866,00 84,14 

    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 0,00 1.842,52 3.806,00 3.806,00 100,00 

      4130 Tekoči transferi občinam 0,00 1.842,52 3.806,00 3.806,00 100,00 

    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 257,72 154,04 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 257,72 154,04 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20010347   Pravno zastopanje občine 15.062,67 4.940,96 20.000,00 15.000,00 75,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.062,67 4.940,96 20.000,00 15.000,00 75,00 

    20010801   Nakup zgradb in prostorov 180.000,00 62.693,00 130.000,00 130.000,00 100,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 180.000,00 9.307,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 53.386,00 110.000,00 110.000,00 100,00 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 37.307,94 20.941,25 51.790,00 47.790,00 92,28 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.186,00 3.921,60 8.700,00 8.700,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.412,31 2.850,93 4.839,00 4.839,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 15.244,48 10.904,63 23.931,00 23.931,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.465,15 3.264,09 14.320,00 10.320,00 72,07 

    20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 72.463,97 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 72.463,97 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.498,48 4.812,39 8.270,00 8.270,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 8.498,48 4.812,39 8.270,00 8.270,00 100,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 769.047,89 356.076,16 716.232,00 732.264,00 102,24 

  0603     Dejavnost občinske uprave 769.047,89 356.076,16 716.232,00 732.264,00 102,24 

  06039001     Administracija občinske uprave 673.040,96 309.372,89 612.031,00 628.063,00 102,62 

    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 622.927,31 283.056,97 561.000,00 581.000,00 103,57 

      4000 Plače in dodatki 428.893,69 179.915,04 366.227,00 366.227,00 100,00 

      4001 Regres za letni dopust 14.532,00 6.659,35 7.000,00 7.000,00 100,00 

      4002 Povračila in nadomestila 37.032,36 16.926,07 36.000,00 36.000,00 100,00 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 27.235,24 13.779,99 30.000,00 30.000,00 100,00 
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      4004 Sredstva za nadurno delo 14.720,81 11.322,65 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.292,31 10.872,55 13.323,00 33.323,00 250,12 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 41.872,66 18.779,50 38.000,00 38.000,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 33.545,65 15.052,95 30.200,00 30.200,00 100,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 284,01 125,60 280,00 280,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 473,24 210,20 470,00 470,00 100,00 

      4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 22.045,34 9.413,07 19.500,00 19.500,00 100,00 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 3.272,93 2.397,45 3.610,00 3.610,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 3.272,93 2.397,45 3.610,00 3.610,00 100,00 

    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 27.866,51 16.327,76 27.641,00 27.641,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.480,00 3.240,00 6.500,00 6.500,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 21.386,51 13.087,76 21.141,00 21.141,00 100,00 

    20010326   Drugi operativni odhodki 14.989,29 7.325,03 15.930,00 13.812,00 86,70 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 339,98 0,00 1.358,00 340,00 25,04 

      4021 Posebni material in storitve 0,00 121,00 150,00 150,00 100,00 

      4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 14.649,31 7.204,03 14.322,00 13.322,00 93,02 

    20010330   Izobraževanje zaposlenih 3.984,92 265,68 3.850,00 2.000,00 51,95 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.984,92 265,68 3.850,00 2.000,00 51,95 

  06039002     Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 96.006,93 46.703,27 104.201,00 104.201,00 100,00 

    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 20.314,92 8.406,86 25.010,00 25.010,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.672,77 8.406,86 22.010,00 22.010,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 1.642,15 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.511,73 28.884,01 47.693,00 47.693,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.511,73 28.884,01 47.693,00 47.693,00 100,00 

    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 8.612,26 5.861,95 13.679,00 13.679,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 8.612,26 5.861,95 13.679,00 13.679,00 100,00 

    20010319   Najemnine in zakupnine 13.268,02 1.810,45 16.079,00 16.079,00 100,00 
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      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.268,02 1.810,45 16.079,00 16.079,00 100,00 

    20010802   Nakup prevoznih sredstev 9.300,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 9.300,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 197.843,21 45.784,16 205.951,00 205.951,00 100,00 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 197.843,21 45.784,16 205.951,00 205.951,00 100,00 

  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.955,98 5.285,73 23.000,00 23.000,00 100,00 

    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 14.955,98 5.285,73 23.000,00 23.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.678,98 2.220,40 8.000,00 8.000,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.277,00 3.065,33 15.000,00 15.000,00 100,00 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.887,23 40.498,43 182.951,00 182.951,00 100,00 

    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 129.117,24 29.012,88 125.501,00 125.501,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.904,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,00 6.761,04 16.000,00 16.000,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.212,89 22.251,84 109.501,00 109.501,00 100,00 

    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 53.769,99 11.485,55 57.450,00 57.450,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.769,99 11.485,55 57.450,00 57.450,00 100,00 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 44.263,28 14.086,64 40.000,00 28.454,00 71,14 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 44.263,28 14.086,64 40.000,00 28.454,00 71,14 

  08029001     Prometna varnost 15.423,68 1.042,64 15.000,00 3.454,00 23,03 

    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 15.423,68 1.042,64 15.000,00 3.454,00 23,03 

      4021 Posebni material in storitve 5.137,30 737,67 4.000,00 2.000,00 50,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 296,28 132,17 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.990,10 172,80 10.000,00 454,00 4,54 

  08029002     Notranja varnost 28.839,60 13.044,00 25.000,00 25.000,00 100,00 

    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 28.839,60 13.044,00 25.000,00 25.000,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.839,60 13.044,00 25.000,00 25.000,00 100,00 

  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 8.476,88 4.166,41 14.200,00 11.200,00 78,87 

  1003     Aktivna politika zaposlovanja 8.476,88 4.166,41 14.200,00 11.200,00 78,87 
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  10039001     Povečanje zaposljivosti 8.476,88 4.166,41 14.200,00 11.200,00 78,87 

    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 8.476,88 4.166,41 14.200,00 11.200,00 78,87 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.476,88 4.166,41 14.200,00 11.200,00 78,87 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 63.003,86 5.640,28 108.695,05 108.695,05 100,00 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 28.235,89 5.573,41 51.712,05 51.712,05 100,00 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 28.235,89 5.573,41 51.712,05 51.712,05 100,00 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 16.457,92 2.240,00 29.535,00 29.535,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.972,14 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00 2.000,00 10.800,00 10.800,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.485,78 240,00 8.735,00 8.735,00 100,00 

    20110122   Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 3.217,47 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.217,47 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 4.200,00 1.200,00 12.177,05 12.177,05 100,00 

      4202 Nakup opreme 0,00 0,00 8.977,07 8.977,07 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.200,00 1.200,00 3.199,98 3.199,98 100,00 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 4.360,50 2.133,41 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 4.360,50 2.133,41 5.000,00 5.000,00 100,00 

  1104     Gozdarstvo 34.767,97 66,87 56.983,00 56.983,00 100,00 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 34.767,97 66,87 56.983,00 56.983,00 100,00 

    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 34.767,97 66,87 56.983,00 56.983,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 20.339,19 0,00 21.063,00 21.063,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 171,66 66,87 204,00 204,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.257,12 0,00 35.716,00 35.716,00 100,00 

  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.350,48 0,00 3.351,00 3.351,00 100,00 

  1206     Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 2.350,48 0,00 3.351,00 3.351,00 100,00 

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2.350,48 0,00 3.351,00 3.351,00 100,00 

    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 2.350,48 0,00 3.351,00 3.351,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.350,48 0,00 3.351,00 3.351,00 100,00 
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  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.043.838,00 696.234,22 2.251.214,00 2.235.953,00 99,32 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 1.696.843,30 695.619,88 2.244.714,00 2.233.917,00 99,52 

  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 323.167,62 273.451,80 350.184,00 380.184,00 108,57 

    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 323.167,62 273.451,80 350.184,00 380.184,00 108,57 

      4025 Tekoče vzdrževanje 323.167,62 273.451,80 350.184,00 380.184,00 108,57 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 869.123,05 227.666,51 1.307.816,00 1.296.019,00 99,10 

    20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 797.170,55 227.552,51 1.227.816,00 1.251.019,00 101,89 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 67.619,00 67.619,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 703.999,72 216.568,51 1.061.203,00 1.111.203,00 104,71 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 93.170,83 10.984,00 98.994,00 72.197,00 72,93 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 71.952,50 114,00 80.000,00 45.000,00 56,25 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 60.432,50 114,00 26.000,00 11.000,00 42,31 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.520,00 0,00 54.000,00 34.000,00 62,96 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 60.176,80 16.226,78 115.714,00 84.714,00 73,21 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 56.354,80 15.614,78 114.114,00 83.114,00 72,83 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.010,65 4.957,99 7.300,00 6.300,00 86,30 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.522,20 3.918,62 7.314,00 7.314,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 3.059,50 1.840,41 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 9.274,26 4.897,76 11.500,00 11.500,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 11.200,00 0,00 6.500,00 500,00 7,69 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.048,80 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.239,39 0,00 75.000,00 52.500,00 70,00 

    20160307   Kataster občinskih cest 3.822,00 612,00 1.600,00 1.600,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 3.822,00 612,00 1.600,00 1.600,00 100,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 379.558,57 176.774,79 371.000,00 395.000,00 106,47 

    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 89.950,72 49.971,89 81.000,00 115.000,00 141,98 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.558,00 29.061,45 54.000,00 76.000,00 140,74 

      4025 Tekoče vzdrževanje 35.392,72 20.910,44 27.000,00 39.000,00 144,44 
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    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 289.607,85 126.802,90 290.000,00 280.000,00 96,55 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 285.607,85 126.802,90 287.000,00 277.000,00 96,52 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 64.817,26 1.500,00 100.000,00 78.000,00 78,00 

    20160209   Južna razbremenilna cesta 14.817,60 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.817,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20160210   Severna razbremenilna cesta 49.999,66 1.500,00 100.000,00 63.000,00 63,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000,00 0,00 50.000,00 43.000,00 86,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 39.999,66 1.500,00 50.000,00 20.000,00 40,00 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 346.994,70 614,34 6.500,00 2.036,00 31,32 

  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 346.994,70 614,34 6.500,00 2.036,00 31,32 

    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 346.900,96 145,00 6.000,00 1.536,00 25,60 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 331.958,99 0,00 4.464,00 0,00 0,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.941,97 145,00 1.536,00 1.536,00 100,00 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 93,74 469,34 500,00 500,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 93,74 469,34 500,00 500,00 100,00 

  14     GOSPODARSTVO 446.550,11 156.524,96 637.996,20 648.496,20 101,65 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.748,48 2.957,46 11.781,00 11.781,00 100,00 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.748,48 2.957,46 11.781,00 11.781,00 100,00 

    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 437,34 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 437,34 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 5.311,14 2.957,46 10.781,00 10.781,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 1.553,00 0,00 1.553,00 1.553,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00 1.850,00 3.700,00 3.700,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.128,00 1.064,00 2.128,00 2.128,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 630,14 43,46 2.400,00 2.400,00 100,00 
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  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 440.801,63 153.567,50 626.215,20 636.715,20 101,68 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 440.801,63 153.567,50 626.215,20 636.715,20 101,68 

    20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

    20120101   Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 190.000,00 75.000,00 180.000,00 195.000,00 108,33 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 190.000,00 75.000,00 180.000,00 195.000,00 108,33 

    20120205   Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 190.000,00 63.870,00 180.000,00 180.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 190.000,00 63.870,00 180.000,00 180.000,00 100,00 

    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 16.712,00 8.637,50 17.000,00 17.000,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.712,00 8.637,50 17.000,00 17.000,00 100,00 

    20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 0,00 6.060,00 224.715,20 224.715,20 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 8.341,48 0,00 

      4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 6.060,00 174.715,20 146.635,08 83,93 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 19.738,64 0,00 

    20140102   Brezmejna doživetja kulturne dediščine - CULTH:EX 24.089,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.938,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.727,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.603.915,45 742.106,12 1.786.363,65 1.766.763,65 98,90 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.603.915,45 738.106,12 1.781.363,65 1.761.763,65 98,90 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 124.560,58 24.864,02 123.401,00 92.401,00 74,88 

    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 59.394,98 17.214,61 60.000,00 45.000,00 75,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 59.394,98 17.214,61 60.000,00 45.000,00 75,00 

    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 16.449,88 1.096,70 20.000,00 20.000,00 100,00 
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      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.449,88 1.096,70 20.000,00 20.000,00 100,00 

    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 48.715,72 6.552,71 43.401,00 27.401,00 63,13 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.538,39 3.429,19 8.500,00 5.000,00 58,82 

      4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.952,81 3.123,52 4.001,00 4.001,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.224,52 0,00 14.400,00 2.400,00 16,67 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.479.354,87 713.242,10 1.657.962,65 1.669.362,65 100,69 

    20170201   Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 982.082,75 511.399,88 1.194.362,65 1.194.362,65 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.168,00 2.176,00 5.097,00 5.097,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 732.344,11 391.049,45 866.491,65 866.491,65 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.000,00 7.259,93 13.599,00 13.599,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 30.758,64 10.047,81 37.000,00 37.000,00 100,00 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 202.812,00 100.866,69 272.175,00 272.175,00 100,00 

    20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 325.986,26 107.762,38 301.000,00 301.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 325.986,26 107.762,38 301.000,00 301.000,00 100,00 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 121.576,50 90.969,95 156.000,00 156.000,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 666,33 786,73 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 72.112,79 73.374,04 126.000,00 126.000,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 48.797,38 16.809,18 28.000,00 28.000,00 100,00 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 26.843,94 2.629,89 3.600,00 15.000,00 416,67 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.843,94 2.629,89 3.600,00 15.000,00 416,67 

    20170502   Staro jedro Grad 22.865,42 480,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.865,42 480,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  15059001     Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20110125   Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
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  16     PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.038.738,15 409.084,97 1.307.640,30 1.191.930,30 91,15 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 128.659,42 69.872,96 124.500,00 137.140,00 110,15 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 128.659,42 69.872,96 124.500,00 137.140,00 110,15 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 128.659,42 69.872,96 124.500,00 137.140,00 110,15 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 468,53 456,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 21.834,69 12.218,96 25.000,00 21.640,00 86,56 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 106.356,20 57.198,00 97.100,00 113.100,00 116,48 

  1603     Komunalna dejavnost 671.016,03 270.725,60 918.531,30 852.181,30 92,78 

  16039001     Oskrba z vodo 321.437,77 125.665,47 489.665,30 448.315,30 91,56 

    20170102   Vodotoki 4.998,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.998,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10,00 

    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 19.473,34 4.011,48 31.377,08 26.377,08 84,06 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.473,34 4.011,48 31.377,08 26.377,08 84,06 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 296.966,43 121.653,99 448.288,22 420.938,22 93,90 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.632,00 3.180,00 7.632,00 7.632,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 349,40 0,00 350,00 0,00 0,00 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,00 13.819,00 13.819,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 276.725,03 118.473,99 376.000,00 364.000,00 96,81 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.260,00 0,00 50.487,22 35.487,22 70,29 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10,00 

    20170103   Vzdrževanje pokopališč 9.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10,00 

  16039003     Objekti za rekreacijo 303.072,65 131.769,32 375.000,00 365.000,00 97,33 

    20080108   Spoznavajmo svet igral 500,00 1.376,92 65.000,00 65.000,00 100,00 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 63.623,00 63.623,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500,00 1.376,92 1.377,00 1.377,00 100,00 

    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 302.572,65 130.392,40 310.000,00 300.000,00 96,77 

      4025 Tekoče vzdrževanje 302.572,65 130.392,40 310.000,00 300.000,00 96,77 
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  16039004     Praznično urejanje naselij 16.448,08 3.338,40 17.000,00 11.000,00 64,71 

    20170406   Praznično urejanje naselij 16.448,08 3.338,40 17.000,00 11.000,00 64,71 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 50,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 4.798,80 3.338,40 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.649,28 0,00 10.000,00 5.000,00 50,00 

  16039005     Druge komunalne dejavnosti 21.057,53 9.952,41 26.866,00 26.866,00 100,00 

    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 21.057,53 9.952,41 26.866,00 26.866,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.324,46 6.996,82 16.339,00 16.339,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.652,45 2.493,70 4.527,00 4.527,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 684,97 461,89 3.508,00 3.508,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.395,65 0,00 2.492,00 2.492,00 100,00 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 124.046,75 35.191,42 205.609,00 141.609,00 68,87 

  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 4.999,74 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 4.999,74 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.999,74 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.000,00 0,00 90.000,00 41.000,00 45,56 

    20180401   Nakup stanovanja 40.000,00 0,00 90.000,00 41.000,00 45,56 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 40.000,00 0,00 90.000,00 41.000,00 45,56 

  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 79.047,01 35.191,42 110.609,00 95.609,00 86,44 

    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 76.567,47 34.169,05 107.000,00 92.000,00 85,98 

      4025 Tekoče vzdrževanje 46.185,71 7.475,47 37.000,00 27.000,00 72,97 

      4029 Drugi operativni odhodki 30.381,76 9.199,93 30.000,00 25.000,00 83,33 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 17.493,65 40.000,00 40.000,00 100,00 

    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 2.479,54 1.022,37 3.609,00 3.609,00 100,00 

      4093 Sredstva za posebne namene 1.118,32 583,50 1.344,00 1.344,00 100,00 

      4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.361,22 438,87 2.265,00 2.265,00 100,00 

  1606     Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 115.015,95 33.294,99 59.000,00 61.000,00 103,39 

  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 46.683,19 14.479,99 39.000,00 34.000,00 87,18 
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    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 46.683,19 14.479,99 39.000,00 34.000,00 87,18 

      4029 Drugi operativni odhodki 46.683,19 14.479,99 39.000,00 34.000,00 87,18 

  16069002     Nakup zemljišč 68.332,76 18.815,00 20.000,00 27.000,00 135,00 

    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 68.332,76 18.815,00 20.000,00 27.000,00 135,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 68.332,76 18.815,00 20.000,00 27.000,00 135,00 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 101.328,68 21.656,28 320.087,20 336.855,20 105,24 

  1702     Primarno zdravstvo 52.700,00 0,00 293.855,20 293.855,20 100,00 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 52.700,00 0,00 293.855,20 293.855,20 100,00 

    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 52.700,00 0,00 293.855,20 293.855,20 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 281.280,00 281.280,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.700,00 0,00 1.324,00 1.324,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 11.251,20 11.251,20 100,00 

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 48.628,68 21.656,28 26.232,00 43.000,00 163,92 

  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 32.017,80 18.231,05 18.232,00 35.000,00 191,97 

    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 32.017,80 18.231,05 18.232,00 35.000,00 191,97 

      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 32.017,80 18.231,05 18.232,00 35.000,00 191,97 

  17079002     Mrliško ogledna služba 16.610,88 3.425,23 8.000,00 8.000,00 100,00 

    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 16.610,88 3.425,23 8.000,00 8.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.610,88 3.425,23 8.000,00 8.000,00 100,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 852.848,54 215.216,44 836.800,00 821.400,00 98,16 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 26.453,08 736,47 12.000,00 8.000,00 66,67 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 26.453,08 736,47 12.000,00 8.000,00 66,67 

    20070704   Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.804,48 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.804,48 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 23.648,60 736,47 10.000,00 6.000,00 60,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.648,60 736,47 10.000,00 6.000,00 60,00 

  1803     Programi v kulturi 292.467,72 123.829,44 301.400,00 301.400,00 100,00 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 237.466,65 121.829,44 236.400,00 236.400,00 100,00 
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    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 237.466,65 121.829,44 236.400,00 236.400,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 6.000,00 14.400,00 14.400,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 187.060,36 101.380,39 185.000,00 185.000,00 100,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 34.580,94 14.255,05 35.000,00 35.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.425,35 194,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  18039003     Ljubiteljska kultura 30.001,07 2.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.001,07 2.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.001,07 2.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

  18039005     Drugi programi v kulturi 25.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

    20150503   Festivalna dvorana 25.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 533.927,74 90.650,53 523.400,00 512.000,00 97,82 

  18059001     Programi športa 509.761,95 89.370,73 485.800,00 476.800,00 98,15 

    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 210.427,03 13.464,00 200.000,00 187.000,00 93,50 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.479,92 0,00 10.000,00 9.000,00 90,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 10.624,11 0,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 169.323,00 13.464,00 182.000,00 170.000,00 93,41 

    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 136.138,43 26.626,54 160.000,00 160.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 136.138,43 10.645,54 125.000,00 125.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 15.981,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 125.507,59 48.741,33 120.800,00 124.800,00 103,31 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.380,82 24.792,42 35.000,00 24.800,00 70,86 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 98.126,77 23.948,91 85.800,00 100.000,00 116,55 

    20150507   Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 37.688,90 538,86 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 37.688,90 538,86 5.000,00 5.000,00 100,00 

  18059002     Programi za mladino 24.165,79 1.279,80 37.600,00 35.200,00 93,62 

    20100101   Sredstva za delo z mladimi 24.165,79 1.279,80 37.600,00 35.200,00 93,62 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
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      4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,01 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.665,78 1.279,80 35.100,00 22.700,00 64,67 

  19     IZOBRAŽEVANJE 1.835.714,30 1.012.160,98 1.969.170,00 1.972.297,00 100,16 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.002.342,03 479.238,92 943.174,00 938.174,00 99,47 

  19029001     Vrtci 1.002.342,03 479.238,92 943.174,00 938.174,00 99,47 

    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 824.043,23 433.085,25 793.174,00 793.174,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 1.174,00 1.174,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 824.043,23 433.085,25 792.000,00 792.000,00 100,00 

    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 77.133,30 46.153,67 70.000,00 80.000,00 114,29 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 77.133,30 46.153,67 70.000,00 80.000,00 114,29 

    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 42.045,50 0,00 20.000,00 5.000,00 25,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 42.045,50 0,00 20.000,00 5.000,00 25,00 

    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 59.120,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 59.120,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 661.802,35 450.293,40 871.000,00 879.127,00 100,93 

  19039001     Osnovno šolstvo 651.802,35 446.967,81 859.000,00 867.127,00 100,95 

    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 110.000,00 72.995,27 99.000,00 99.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 110.000,00 72.995,27 99.000,00 99.000,00 100,00 

    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 299.528,94 349.312,35 400.000,00 400.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 253.474,09 338.500,24 351.542,00 351.542,00 100,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 46.054,85 10.812,11 48.458,00 48.458,00 100,00 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 75.515,31 19.697,76 35.000,00 35.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.515,31 19.697,76 35.000,00 35.000,00 100,00 

    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 166.758,10 4.962,43 325.000,00 333.127,00 102,50 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 1.146,43 309.924,00 323.000,00 104,22 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 144.654,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.103,99 3.816,00 15.076,00 10.127,00 67,17 

  19039002     Glasbeno šolstvo 10.000,00 3.325,59 12.000,00 12.000,00 100,00 
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    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 10.000,00 3.325,59 12.000,00 12.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 3.325,59 12.000,00 12.000,00 100,00 

  1906     Pomoči šolajočim 171.569,92 82.628,66 154.996,00 154.996,00 100,00 

  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 171.569,92 82.628,66 154.996,00 154.996,00 100,00 

    20040303   Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 20.454,00 7.260,38 19.996,00 19.996,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 4.504,00 3.950,00 4.500,00 4.500,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.950,00 3.310,38 15.496,00 15.496,00 100,00 

    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 151.115,92 75.368,28 135.000,00 135.000,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 138.055,91 69.115,05 125.000,00 125.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 13.060,01 6.253,23 10.000,00 10.000,00 100,00 

  20     SOCIALNO VARSTVO 433.462,67 195.133,26 432.286,00 419.786,00 97,11 

  2002     Varstvo otrok in družine 47.800,77 20.204,50 44.600,00 39.600,00 88,79 

  20029001     Drugi programi v pomoč družini 47.800,77 20.204,50 44.600,00 39.600,00 88,79 

    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.250,77 1.654,50 3.600,00 3.600,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.250,77 1.654,50 3.600,00 3.600,00 100,00 

    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 44.550,00 18.550,00 41.000,00 36.000,00 87,80 

      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 44.550,00 18.550,00 41.000,00 36.000,00 87,80 

  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 385.661,90 174.928,76 387.686,00 380.186,00 98,07 

  20049002     Socialno varstvo invalidov 30.644,76 19.300,17 34.000,00 34.000,00 100,00 

    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 30.644,76 19.300,17 34.000,00 34.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 30.644,76 19.300,17 34.000,00 34.000,00 100,00 

  20049003     Socialno varstvo starih 268.096,78 110.176,74 249.286,00 246.786,00 99,00 

    20050203   Sofinanciranje nege na domu 72.919,60 30.068,83 60.000,00 60.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 72.919,60 30.068,83 60.000,00 60.000,00 100,00 

    20050402   Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih 175.177,79 78.900,22 160.000,00 160.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 175.177,79 78.900,22 160.000,00 160.000,00 100,00 

    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 19.999,39 1.207,69 29.286,00 26.786,00 91,46 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 50,00 
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      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.999,39 1.207,69 24.286,00 24.286,00 100,00 

  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 43.916,12 16.889,80 52.000,00 47.000,00 90,38 

    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 9.136,96 3.501,04 15.000,00 10.000,00 66,67 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.136,96 3.501,04 15.000,00 10.000,00 66,67 

    20180303   Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 34.779,16 13.388,76 37.000,00 37.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 34.779,16 13.388,76 36.000,00 36.000,00 100,00 

  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.325,94 7.390,33 7.400,00 7.400,00 100,00 

    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.325,94 7.390,33 7.400,00 7.400,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.325,94 7.390,33 7.400,00 7.400,00 100,00 

  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.678,30 21.171,72 45.000,00 45.000,00 100,00 

    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 10.679,30 11.171,72 25.000,00 25.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 10.679,30 11.171,72 25.000,00 25.000,00 100,00 

    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 24.999,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.999,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 145.139,44 70.805,65 146.000,00 146.000,00 100,00 

  2201     Servisiranje javnega dolga 145.139,44 70.805,65 146.000,00 146.000,00 100,00 

  22019001     Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 145.139,44 70.805,65 146.000,00 146.000,00 100,00 

    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 4.130,26 1.432,48 6.000,00 6.000,00 100,00 

      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.130,26 1.432,48 6.000,00 6.000,00 100,00 

    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.206,79 32.080,19 65.000,00 65.000,00 100,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.206,79 32.080,19 65.000,00 65.000,00 100,00 

    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.802,39 37.292,98 75.000,00 75.000,00 100,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.802,39 37.292,98 75.000,00 75.000,00 100,00 

  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 69.525,00 35.000,00 90.630,45 134.072,45 147,93 

  2302     Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 69.525,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  23029001     Rezerva občine 69.525,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 69.525,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 
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      4091 Proračunska rezerva 69.525,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  2303     Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 20.630,45 64.072,45 310,57 

  23039001     Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 20.630,45 64.072,45 310,57 

    20010501   Tekoča proračunska rezerva 0,00 0,00 20.630,45 64.072,45 310,57 

      4090 Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 20.630,45 64.072,45 310,57 

05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 22.879,36 12.612,35 36.841,00 30.841,00 83,71 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 22.879,36 12.612,35 36.841,00 30.841,00 83,71 

  0602     Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.879,36 12.612,35 36.841,00 30.841,00 83,71 

  06029001     Delovanje ožjih delov občin 22.879,36 12.612,35 36.841,00 30.841,00 83,71 

    20010701   KS Bled 5.218,27 1.094,77 11.175,00 7.175,00 64,21 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.805,27 1.094,77 8.762,00 5.762,00 65,76 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.413,00 0,00 2.413,00 1.413,00 58,56 

    20010703   KS Ribno 6.932,32 1.647,48 8.089,00 6.089,00 75,28 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.955,64 1.255,79 5.094,00 5.094,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 556,62 391,69 495,00 495,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.420,06 0,00 2.500,00 500,00 20,00 

    20010704   KS Zasip 4.413,55 3.383,46 5.091,00 5.091,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.353,58 1.853,41 2.773,00 2.773,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.059,97 1.530,05 2.318,00 2.318,00 100,00 

    20010705   KS Bohinjska Bela 2.635,49 4.483,20 6.598,00 6.598,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.635,49 4.483,20 5.998,00 5.998,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 

    20010706   KS Rečica 3.679,73 2.003,44 5.888,00 5.888,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.309,47 1.929,70 5.808,00 5.808,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 370,26 73,74 80,00 80,00 100,00 

06       MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ 281.297,10 135.582,70 290.519,00 290.519,00 100,00 
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  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 281.297,10 135.582,70 290.519,00 290.519,00 100,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 281.297,10 135.582,70 290.519,00 290.519,00 100,00 

  06039001     Administracija občinske uprave 281.297,10 135.582,70 290.519,00 290.519,00 100,00 

    20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 281.297,10 135.582,70 290.519,00 290.519,00 100,00 

      4000 Plače in dodatki 141.891,92 74.384,66 144.800,00 144.800,00 100,00 

      4001 Regres za letni dopust 4.844,00 4.364,21 5.400,00 5.400,00 100,00 

      4002 Povračila in nadomestila 15.729,81 7.664,44 15.600,00 15.600,00 100,00 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.105,94 3.036,41 4.560,00 4.560,00 100,00 

      4004 Sredstva za nadurno delo 5.055,77 2.830,27 4.000,00 4.000,00 100,00 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 0,00 45,00 45,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.210,89 7.097,10 16.200,00 16.200,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.583,72 5.685,70 13.000,00 13.000,00 100,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 89,57 48,09 110,00 110,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 149,19 80,13 190,00 190,00 100,00 

      4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.366,88 1.991,03 4.800,00 4.800,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.465,86 2.796,50 5.724,00 5.724,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 5.223,57 1.709,71 3.298,00 3.298,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.833,69 2.485,31 15.498,00 15.498,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 16.917,75 8.150,35 16.809,00 16.809,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 369,09 60,52 700,00 700,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.527,65 2.695,45 7.358,00 7.358,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 23.716,54 8.287,86 21.585,00 21.585,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.328,37 2.197,86 4.152,00 4.152,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 9.886,89 17,10 6.690,00 6.690,00 100,00 

          10.634.015,38 4.377.432,55 11.839.385,85 11.670.737,85 98,58 
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07-20010801-1     Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20070701-1     Investicijsko vzdrževanje knjižnic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

07-20130301-1     Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

07-20140101-7     Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20160209-1     Južna razbremenilna cesta ( JRC ) 15.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  20160209   Južna razbremenilna cesta 15.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

07-20160209-3     Severna razbremenilna cesta 63.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

  20160210   Severna razbremenilna cesta 63.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 43.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

07-20170102-2     Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20170102   Vodotoki 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

07-20170104-117a     Ureditev katastra komunalnih vodov 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 
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    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

07-20170201-112a     Obnova meteorne kanalizacije v občini 240.788,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 240.788,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 240.788,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

07-20170202-114     Obnova magistralnih vodovodov 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

07-20170205-87     Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 0,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 0,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 0,00 12.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

07-20170205-88     Center za ravnanje z odpadki Gorenjske 6.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 6.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170209-116a     Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

07-20170303-113a     Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE ) 69.602,38 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 69.602,38 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 69.602,38 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

07-20170404-82     JR - projekti in obratovalni monitoring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20200301-1     Nakup zemljišč 27.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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  20200301   Sredstva za nakup zemljišč 27.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 27.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

20010301-0     Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

  20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

    4202 Nakup opreme 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

20010311-1     Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

    4202 Nakup opreme 500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

20010314-2     Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 454,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 454,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 454,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20010344-2     Investicijsko vzdrževanje parkirišč 50.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 50.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

    4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 

20010801-0     Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010802-1     Nakup avtomobilov 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010802-2     Nakup motornih koles in motorjev 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

    4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

20010803-3     Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 7.612,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

  20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 7.612,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 
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    4202 Nakup opreme 7.612,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

20010805-0     Nakup programske opreme ( 2012 ) 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

20010901-0     Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

20010901-1     Nakup pisarniškega pohištva - MIR 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

20010901-5     MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

20020401-8     

"Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20020402-0     Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 ) 3.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 3.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

20020404-0     Investicijska vlaganja v javna stranišča 2.492,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 2.492,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.492,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

20020405-0     Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 2012 ) 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

20030101-0     Nakup opreme za CZ 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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20030123-7     PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ) 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

20030201-1     Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

20030201-2     Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20030201-3     Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20040501-1     Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

  20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

20040601-1     Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled 5.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 5.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 5.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20040603-1     Energetska sanacija - OŠ Bled 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

  20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 48.458,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

20040701-1     Športni park OŠ Bled 328.076,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 328.076,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 5.076,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
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20060401-1     Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20060404-1     Energetska sanacija Vrtca Bled 60.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

  20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 60.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 1.893.945,00 100.000,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 60.000,00 56.055,00 0,00 0,00 0,00 

20070706-1     " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070707-1     Arheološke točke v občini Bled 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

20080108-1     Spoznavajmo svet igral 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20090301-0     Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe 293.855,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.324,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 11.251,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

20120306-1     Sofinanciranje RDO Gorenjske 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20120307-1     Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 651.830,64 0,00 0,00 0,00 

  20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 651.830,64 0,00 0,00 0,00 

    4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.341,48 19.722,10 0,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.635,08 574.023,04 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 19.738,64 58.085,50 0,00 0,00 0,00 

20130101-1     Subvencioniranje obr.mere za naložbe v podjetništvo 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20140101-10     Celostni razvoj čebelarskega središča 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20140101-12     SLOW Tourism ( čolnarna ) 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-1     Vzdrževanje in obnova športnih objektov 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

20150103-2     Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 24.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 24.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

20150503-1     Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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20160104-1     Gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20160201-2     Kolodvorska cesta ( 2012 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

20160201-4     Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 607.347,41 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 607.347,41 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.619,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 650.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 467.531,41 160.000,00 155.000,00 150.000,00 145.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 72.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170103-1     Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 1.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

  20170103   Vzdrževanje pokopališč 1.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

20170104-1     Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza 11.377,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 11.377,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 11.377,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170202-1     Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 24.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 24.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

20170202-14     Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 180.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 180.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

20170202-16     Staro jedro Mlino 619.606,89 411.371,67 0,00 0,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 402.649,71 246.986,98 0,00 0,00 0,00 
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    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 402.649,71 246.986,98 0,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 35.487,22 35.781,24 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 35.487,22 35.781,24 0,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 69.861,24 40.169,45 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 69.861,24 40.169,45 0,00 0,00 0,00 

  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 55.211,10 31.569,11 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.211,10 31.569,11 0,00 0,00 0,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 56.397,62 56.864,89 0,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 56.397,62 56.864,89 0,00 0,00 0,00 

20170204-2     KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  20170406   Praznično urejanje naselij 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20170204-9     Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 172.138,76 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 172.138,76 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 172.138,76 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

20170206-5     "Vaško jedro Rebr " 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170303-0     

Plačilo drugih storitev in dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega 
sistema 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170403-2     Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

20170500-1     Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA" 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170502-1     Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170503-1     Blejska promenada 45.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

  20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 45.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.500.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 34.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 

20180401-0     Nakup stanovanj 41.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

  20180401   Nakup stanovanja 41.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 41.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

20180502-1     Zagotavljnje socilanih stanovanj 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-1     Prostorsko načrtovanje - drugo 25.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 25.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 25.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

20190101-14     Komasacija ZN Koritno 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

96 

NRP Postavka(PP) Konto Opis 2013 2014 2015 2016 po 2016 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-2     OPN Občine Bled 72.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 72.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 72.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-9     Vaško jedro Bohinjska Bela 103.198,93 458.001,19 0,00 0,00 0,00 

  20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 49.289,73 0,00 0,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 8.977,07 40.309,31 0,00 0,00 0,00 

    4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.199,98 8.980,42 0,00 0,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 91.021,88 408.711,46 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.021,88 408.711,46 0,00 0,00 0,00 

20260104-1     Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje ) 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

  20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

20260105-1     Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in kanalizacija ) 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

  20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

        4.914.782,75 5.731.324,50 4.223.401,00 3.941.394,00 7.117.700,00 
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1 2 3 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 23.020.354,70 

  PRIHODKI 11.489.616,85 

70 DAVČNI PRIHODKI 6.426.114,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.331.008,00 

7000 Dohodnina 4.331.008,00 

700020 Dohodnina - občinski vir 4.331.008,00 

703 Davki na premoženje 1.375.197,00 

7030 Davki na nepremičnine 1.162.000,00 

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 20.000,00 

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 15.000,00 

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 748.000,00 

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 374.000,00 

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5.000,00 

7031 Davki na premičnine 2.001,00 

703100 Davek na vodna plovila 2.000,00 

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,00 

7032 Davki na dediščine in darila 61.000,00 

703200 Davek na dediščine in darila 60.000,00 

703201 Zamudne obresti davkov občanov 1.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 150.196,00 

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 50.000,00 

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 100.000,00 

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 196,00 

704 Domači davki na blago in storitve 719.909,00 
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7044 Davki na posebne storitve 6.507,00 

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 6.500,00 

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 7,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 713.402,00 

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 60.000,00 

704704 Turistična taksa 620.000,00 

704706 Občinske takse od pravnih oseb 2.400,00 

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 250,00 

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.752,00 

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 20.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.749.039,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 774.973,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 21,00 

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 21,00 

7102 Prihodki od obresti 17.000,00 

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 7.000,00 

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 10.000,00 

7103 Prihodki od premoženja 757.952,00 

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 8.782,00 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 38.654,00 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 35.000,00 
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710304 Prihodki od drugih najemnin 457.998,00 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 35.418,00 

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 150.000,00 

710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 100,00 

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 30.400,00 

710399 Drugi prihodki od premoženja 1.600,00 

711 Takse in pristojbine 5.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine 5.000,00 

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 5.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni 214.660,00 

7120 Globe in druge denarne kazni 214.660,00 

712001 Globe za prekrške 210.000,00 

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.000,00 

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 1.660,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 346.824,00 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 346.824,00 

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 300.000,00 

713099 Drugi prihodki od prodaje 46.824,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 1.407.582,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.407.582,00 

714100 Drugi nedavčni prihodki 22.777,00 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 380.000,00 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.004.805,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 207.000,00 
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720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 157.000,00 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 157.000,00 

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 7.000,00 

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 150.000,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000,00 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000,00 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.107.463,85 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.107.463,85 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.776.546,20 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.625.714,66 

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 150.831,54 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 315.917,65 

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 236.803,65 

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 79.114,00 

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 15.000,00 

740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 15.000,00 

  ODHODKI 11.530.737,85 

40 TEKOČI ODHODKI 3.986.644,58 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 709.015,00 

4000 Plače in dodatki 551.375,00 

400000 Osnovne plače 512.345,00 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 26.330,00 

400003 Položajni dodatek 2.500,00 

400004 Drugi dodatki 10.200,00 

4001 Regres za letni dopust 13.092,00 
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400100 Regres za letni dopust 13.092,00 

4002 Povračila in nadomestila 52.620,00 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 22.900,00 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 29.720,00 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 34.560,00 

400302 Sr. za del. uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 34.560,00 

4004 Sredstva za nadurno delo 24.000,00 

400400 Sredstva za nadurno delo 24.000,00 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 33.368,00 

400900 Jubilejne nagrade 450,00 

400901 Odpravnine 10.873,00 

400999 Drugi izdatki zaposlenim 22.045,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.870,00 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.900,00 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.900,00 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.200,00 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 42.775,00 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 3.425,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje 420,00 

401200 Prispevek za zaposlovanje 420,00 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 700,00 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 700,00 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 27.650,00 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11.250,00 



 

102 

Konto Opis Rebalans 2013-2 [1] 

1 2 3 

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 16.400,00 

402 Izdatki za blago in storitve 3.003.343,13 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 283.210,48 

402000 Pisarniški material in storitve 16.365,00 

402001 Čistilni material in storitve 21.989,00 

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 31.030,00 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 40.536,00 

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 8.866,90 

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 33.636,92 

402007 Računalniške storitve 4.970,00 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 18.168,00 

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,00 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 12.448,00 

402099 Drugi splošni material in storitve 93.200,66 

4021 Posebni material in storitve 37.760,00 

402100 Uniforme in službena obleka 2.842,00 

402101 Knjige 2.859,00 

402104 Material in oprema za vojsko 60,00 

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 150,00 

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 21.640,00 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.209,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 161.051,00 

402200 Električna energija 92.447,00 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 9.025,00 

402203 Voda in komunalne storitve 12.505,00 
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402205 Telefon, faks, elektronska pošta 17.514,00 

402206 Poštnina in kurirske storitve 24.560,00 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 5.000,00 

4023 Prevozni stroški in storitve 155.688,00 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 8.660,00 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.090,00 

402303 Najem vozil in selitveni stroški 6.278,00 

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.548,00 

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 6.938,00 

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 730,00 

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 125.444,00 

4024 Izdatki za službena potovanja 8.436,00 

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 872,00 

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00 

402402 Stroški prevoza v državi 2.398,00 

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.318,00 

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 908,00 

402405 Stroški prevoza v tujini 1.642,00 

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 1.198,00 

4025 Tekoče vzdrževanje 1.878.990,65 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 25.721,00 

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 27.000,00 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.793.346,65 

402504 Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 4.000,00 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 13.453,00 

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 7.200,00 
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4026 Poslovne najemnine in zakupnine 68.758,00 

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 37.926,00 

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.299,00 

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 13.599,00 

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 15.934,00 

4027 Kazni in odškodnine 50.000,00 

402799 Druge odškodnine in kazni 50.000,00 

4029 Drugi operativni odhodki 359.449,00 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.100,00 

402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.100,00 

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 27.000,00 

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 6.500,00 

402905 Sejnine udeležencem odborov 32.300,00 

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.552,00 

402912 Posebni davek na določene prejemke 1.594,00 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 38.000,00 

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 12.000,00 

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 8.430,00 

402923 Druge članarine 5.018,00 

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 5.500,00 

402931 Plačila bančnih storitev 5.700,00 

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 54.707,00 

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 204,00 

402999 Drugi operativni odhodki 156.744,00 

403 Plačila domačih obresti 6.000,00 
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4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 

409 Rezerve 135.416,45 

4090 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

409000 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

4091 Proračunska rezerva 70.000,00 

409100 Proračunska rezerva 70.000,00 

4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 

409300 Sredstva proračunskih skladov - rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu 1.344,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.777.652,00 

410 Subvencije 321.994,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem 301.994,00 

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 301.994,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000,00 

410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 15.000,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 218.817,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.000,00 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 36.000,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 46.000,00 

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 46.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom 136.817,00 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 10.000,00 

411902 Doplačila za šolo v naravi 3.500,00 

411908 Denarne nagrade in priznanja - po razpisu 2.500,00 
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411922 Izplačila družinskemu pomočniku 34.000,00 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 86.817,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.574,00 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.574,00 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.574,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.793.267,00 

4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 3.806,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 35.000,00 

4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 

413200 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.737.696,00 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.737.696,00 

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.500,00 

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.500,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.623.540,27 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.623.540,27 

4200 Nakup zgradb in prostorov 96.000,00 

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 41.000,00 

420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem 35.000,00 

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 20.000,00 

4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 

420101 Nakup avtomobilov 1.740,00 
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4202 Nakup opreme 26.779,07 

420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.100,00 

420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.439,00 

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.600,00 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.626,00 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 13.014,07 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.019.335,08 

420401 Novogradnje 468.001,00 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 551.334,08 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.691.551,00 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.028.009,00 

420501 Obnove 663.542,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 180.000,00 

420600 Nakup zemljišč 180.000,00 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 

420703 Nakup licenčne programske opreme 2.400,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 542.112,12 

420800 Študija o izvedljivosti projekta 30.128,00 

420801 Investicijski nadzor 8.161,97 

420802 Investicijski inženiring 6.161,99 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 345.784,22 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 151.875,94 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 142.901,00 
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431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 127.901,00 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.901,00 

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.901,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 15.000,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,00 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,00 

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000,00 

  PRIHODKI 5.000,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000,00 

750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila 5.000,00 

  C. RAČUN FINANCIRANJA 140.000,00 

  ODHODKI 140.000,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 140.000,00 

550 Odplačila domačega dolga 140.000,00 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 140.000,00 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 140.000,00 

    -176.121,00 
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1 2 3 

01 POLITIČNI SISTEM 154.913,00 

0101 Politični sistem 154.913,00 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 52.120,00 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 102.793,00 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 29.197,00 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.707,00 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707,00 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 

0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 46.500,00 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 46.500,00 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 46.500,00 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 355.299,00 

0402 Informatizacija uprave 32.397,00 

04029001 Informacijska infrastruktura 27.997,00 

04029002 Elektronske storitve 4.400,00 

0403 Druge skupne administrativne službe 322.902,00 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 61.140,00 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 54.896,00 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 206.866,00 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.053.624,00 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.841,00 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 30.841,00 
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0603 Dejavnost občinske uprave 1.022.783,00 

06039001 Administracija občinske uprave 918.582,00 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 104.201,00 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 205.951,00 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.951,00 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.000,00 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.951,00 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 28.454,00 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 28.454,00 

08029001 Prometna varnost 3.454,00 

08029002 Notranja varnost 25.000,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.200,00 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 11.200,00 

10039001 Povečanje zaposljivosti 11.200,00 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.695,05 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 51.712,05 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 51.712,05 

1104 Gozdarstvo 56.983,00 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.351,00 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.351,00 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.351,00 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.235.953,00 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.233.917,00 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 380.184,00 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.296.019,00 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 84.714,00 

13029004 Cestna razsvetljava 395.000,00 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 78.000,00 

1305 Vodni promet in infrastruktura 2.036,00 

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 2.036,00 

14 GOSPODARSTVO 648.496,20 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.781,00 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.781,00 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 636.715,20 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 636.715,20 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.766.763,65 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.761.763,65 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 92.401,00 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.669.362,65 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.000,00 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.000,00 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.191.930,30 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 137.140,00 

16029003 Prostorsko načrtovanje 137.140,00 

1603 Komunalna dejavnost 852.181,30 

16039001 Oskrba z vodo 448.315,30 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.000,00 

16039003 Objekti za rekreacijo 365.000,00 

16039004 Praznično urejanje naselij 11.000,00 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 141.609,00 
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16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 41.000,00 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 95.609,00 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 61.000,00 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 34.000,00 

16069002 Nakup zemljišč 27.000,00 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 336.855,20 

1702 Primarno zdravstvo 293.855,20 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 293.855,20 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 43.000,00 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 

17079002 Mrliško ogledna služba 8.000,00 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 821.400,00 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 8.000,00 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 8.000,00 

1803 Programi v kulturi 301.400,00 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 236.400,00 

18039003 Ljubiteljska kultura 55.000,00 

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000,00 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 512.000,00 

18059001 Programi športa 476.800,00 

18059002 Programi za mladino 35.200,00 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.972.297,00 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 938.174,00 

19029001 Vrtci 938.174,00 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 879.127,00 
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19039001 Osnovno šolstvo 867.127,00 

19039002 Glasbeno šolstvo 12.000,00 

1906 Pomoči šolajočim 154.996,00 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 154.996,00 

20 SOCIALNO VARSTVO 419.786,00 

2002 Varstvo otrok in družine 39.600,00 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 39.600,00 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 380.186,00 

20049002 Socialno varstvo invalidov 34.000,00 

20049003 Socialno varstvo starih 246.786,00 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 47.000,00 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.000,00 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 

2201 Servisiranje javnega dolga 146.000,00 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 146.000,00 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 134.072,45 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 

23029001 Rezerva občine 70.000,00 

2303 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

    11.670.737,85 
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Prog.klas.(PK) Funk.klas.(FK) Opis Rebalans 2013-2  

1 2 3 4 

01   POLITIČNI SISTEM 154.913,00 

0101   Politični sistem 154.913,00 

01019001   Dejavnost občinskega sveta 52.120,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 52.120,00 

01019003   Dejavnost župana in podžupanov 102.793,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 102.793,00 

02   EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 29.197,00 

0201   Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.707,00 

02019001   Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707,00 

  013 Splošne zadeve 12.707,00 

0202   Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 

02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 14.490,00 

0203   Fiskalni nadzor 2.000,00 

02039001   Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 2.000,00 

03   ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 46.500,00 

0302   Mednarodno sodelovanje in udeležba 46.500,00 

03029002   Mednarodno sodelovanje občin 46.500,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 46.500,00 
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04   SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 355.299,00 

0402   Informatizacija uprave 32.397,00 

04029001   Informacijska infrastruktura 27.997,00 

  046 Komunikacije 27.997,00 

04029002   Elektronske storitve 4.400,00 

  046 Komunikacije 4.400,00 

0403   Druge skupne administrativne službe 322.902,00 

04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti 61.140,00 

  016 Druge dejavnosti javne uprave 61.140,00 

04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 54.896,00 

  013 Splošne zadeve 54.896,00 

04039003   Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 206.866,00 

  013 Splošne zadeve 206.866,00 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA 1.053.624,00 

0602   Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.841,00 

06029001   Delovanje ožjih delov občin 30.841,00 

  018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 30.841,00 

0603   Dejavnost občinske uprave 1.022.783,00 

06039001   Administracija občinske uprave 918.582,00 

  011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter 918.582,00 

06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 104.201,00 

  013 Splošne zadeve 104.201,00 

07   OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 205.951,00 

0703   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.951,00 
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07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.000,00 

  022 Civilna zaščita 23.000,00 

07039002   Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.951,00 

  032 Protipožarna varnost 182.951,00 

08   NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 28.454,00 

0802   Policijska in kriminalistična dejavnost 28.454,00 

08029001   Prometna varnost 3.454,00 

  031 Policija 3.454,00 

08029002   Notranja varnost 25.000,00 

  031 Policija 25.000,00 

10   TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.200,00 

1003   Aktivna politika zaposlovanja 11.200,00 

10039001   Povečanje zaposljivosti 11.200,00 

  041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 11.200,00 

11   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.695,05 

1102   Program reforme kmetijstva in živilstva 51.712,05 

11029002   Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 51.712,05 

  042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 51.712,05 

1104   Gozdarstvo 56.983,00 

11049001   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 

  042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 56.983,00 

12   PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.351,00 

1206   Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.351,00 

12069001   Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.351,00 

  043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 3.351,00 

13   PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.235.953,00 
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1302   Cestni promet in infrastruktura 2.233.917,00 

13029001   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 380.184,00 

  045 Promet 380.184,00 

13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.296.019,00 

  045 Promet 1.296.019,00 

13029003   Urejanje cestnega prometa 84.714,00 

  045 Promet 84.714,00 

13029004   Cestna razsvetljava 395.000,00 

  064 Cestna razsvetljava 395.000,00 

13029006   Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 78.000,00 

  045 Promet 78.000,00 

1305   Vodni promet in infrastruktura 2.036,00 

13059001   Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 2.036,00 

  045 Promet 2.036,00 

14   GOSPODARSTVO 648.496,20 

1402   Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.781,00 

14029001   Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.781,00 

  041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 11.781,00 

1403   Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 636.715,20 

14039002   Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 636.715,20 

  047 Druge gospodarske dejavnosti 636.715,20 

15   VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.766.763,65 

1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.761.763,65 

15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 92.401,00 

  051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 92.401,00 

15029002   Ravnanje z odpadno vodo 1.669.362,65 
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  052 Ravnanje z odpadno vodo 1.669.362,65 

1505   Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.000,00 

15059001   Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.000,00 

  054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 5.000,00 

16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.191.930,30 

1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 137.140,00 

16029003   Prostorsko načrtovanje 137.140,00 

  062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 137.140,00 

1603   Komunalna dejavnost 852.181,30 

16039001   Oskrba z vodo 448.315,30 

  063 Oskrba z vodo 448.315,30 

16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.000,00 

  049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 1.000,00 

16039003   Objekti za rekreacijo 365.000,00 

  049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 365.000,00 

16039004   Praznično urejanje naselij 11.000,00 

  049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 11.000,00 

16039005   Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 

  049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 26.866,00 

1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 141.609,00 

16059001   Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 

  061 Stanovanjska dejavnost 5.000,00 

16059002   Spodbujanje stanovanjske gradnje 41.000,00 

  061 Stanovanjska dejavnost 41.000,00 

16059003   Drugi programi na stanovanjskem področju 95.609,00 

  061 Stanovanjska dejavnost 95.609,00 
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Prog.klas.(PK) Funk.klas.(FK) Opis Rebalans 2013-2  

1 2 3 4 

1606   
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 61.000,00 

16069001   Urejanje občinskih zemljišč 34.000,00 

  013 Splošne zadeve 34.000,00 

16069002   Nakup zemljišč 27.000,00 

  013 Splošne zadeve 27.000,00 

17   ZDRAVSTVENO VARSTVO 336.855,20 

1702   Primarno zdravstvo 293.855,20 

17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 293.855,20 

  072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 293.855,20 

1707   Drugi programi na področju zdravstva 43.000,00 

17079001   Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 

  072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 35.000,00 

17079002   Mrliško ogledna služba 8.000,00 

  072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 8.000,00 

18   KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 821.400,00 

1802   Ohranjanje kulturne dediščine 8.000,00 

18029001   Nepremična kulturna dediščina 8.000,00 

  082 Kulturne dejavnosti 8.000,00 

1803   Programi v kulturi 301.400,00 

18039001   Knjižničarstvo in založništvo 236.400,00 

  082 Kulturne dejavnosti 236.400,00 

18039003   Ljubiteljska kultura 55.000,00 

  082 Kulturne dejavnosti 55.000,00 

18039005   Drugi programi v kulturi 10.000,00 

  082 Kulturne dejavnosti 10.000,00 

1805   Šport in prostočasne aktivnosti 512.000,00 
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Prog.klas.(PK) Funk.klas.(FK) Opis Rebalans 2013-2  

1 2 3 4 

18059001   Programi športa 476.800,00 

  081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 476.800,00 

18059002   Programi za mladino 35.200,00 

  084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 35.200,00 

19   IZOBRAŽEVANJE 1.972.297,00 

1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 938.174,00 

19029001   Vrtci 938.174,00 

  091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 938.174,00 

1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 879.127,00 

19039001   Osnovno šolstvo 867.127,00 

  091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 867.127,00 

19039002   Glasbeno šolstvo 12.000,00 

  091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 12.000,00 

1906   Pomoči šolajočim 154.996,00 

19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 154.996,00 

  096 Podporne storitve pri izobraževanju 154.996,00 

20   SOCIALNO VARSTVO 419.786,00 

2002   Varstvo otrok in družine 39.600,00 

20029001   Drugi programi v pomoč družini 39.600,00 

  104 Varstvo otrok in družine 39.600,00 

2004   Izvajanje programov socialnega varstva 380.186,00 

20049002   Socialno varstvo invalidov 34.000,00 

  101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 34.000,00 

20049003   Socialno varstvo starih 246.786,00 

  107 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva 246.786,00 
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Prog.klas.(PK) Funk.klas.(FK) Opis Rebalans 2013-2  

1 2 3 4 

20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih 47.000,00 

  107 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva 47.000,00 

20049005   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 

  107 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva 7.400,00 

20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.000,00 

  084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 45.000,00 

22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 

2201   Servisiranje javnega dolga 146.000,00 

22019001   Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 146.000,00 

  017 Servisiranje javnega dolga 146.000,00 

23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 134.072,45 

2302   Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 

23029001   Rezerva občine 70.000,00 

  109 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 70.000,00 

2303   Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

23039001   Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 

  016 Druge dejavnosti javne uprave 64.072,45 

      11.670.737,85 
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V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo in sprejem: 
 

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlagani dopolnjeni Letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2013 v skladu s sprejetim rebalansom proračuna II za 

leto 2013. 

 

Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE BLED ZA LETO 2013 – 
REBALANS II 

 
V predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja so vključena zemljišča, ki so 
bila v preteklosti uporabljena predvsem za gradnjo občinskih cest in v naravi predstavljajo javno 
dobro lokalne skupnosti. Vključena so tudi zemljišča, ki so potrebna za uresničitev načrtovanih 
občinskih projektov in zemljišča, ki jih občina lahko pridobi s predkupno pravico ali udeležbo na 
javnih dražbah z namenom uresničevanja načrtovanih občinskih projektov v javno korist. 
Pridobivanje nepremičnega premoženja se bo izvajalo glede na razpoložljiva sredstva sprejetega 
Proračuna Občine Bled za leto 2013. 
 

1. ZEMLJIŠČA 
Lokacija / projekt Vrsta nepremičnine - 

opis 
Okvirna 
vrednost 

Okvirna 
velikost 
v m2 

Ekonomska 
utemeljenost 

Mrakova domačija – parc. 
št. 257, 258 k.o. Rečica 

dvorišče stanovanjske 
stavbe in 
gospodarskega 
poslopja 

110.000€ 1.287m2 -odkup kulturne 
dediščine (spomenik 
občinskega pomena) 

rekonstrukcija Seliške 
ceste (del odkup zemljišč, 
del menjava) 

obcestni pas Seliške 
ceste 

43.000€ 
(15€/m2) 

cca 
3.138 m2 

-rekonstrukcija ceste 
(pločnik, kolesarska 
steza) 

227/6 k.o. Boh. Bela cesta JP 513033 
Bohinjska Bela 

310€ 
(10€/m2) 

31m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

918/2 k.o. Ribno cesta LC 012031 2.150€ 
(10€/m2) 

215m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

463/136, 463/182, 
463/183, 463/22 k.o. 
Rečica  

cesta JP 512462 
Razgledna II 

cca 7.500€ 
(22€/ m2) 

cca 300 
m2 

-odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

164/4, 207/125 k.o. Ribno cesta LK 013583 
Gorenjska ulica 

cca 1.860€ 
(10€/ m2) 

186 m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

312/18, 312/19 k.o. Želeče cesta JP 512242 
Koritenska cesta II 

11.060€ 
(20€/ m2) 

553 m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

296/116 k.o. Želeče javna dostopna pot – 
Gregorčičeva cesta 

575€ (5€/ 
m2) 

115 m2 -odkup ne kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

369/4 k.o. Ribno cesta JP 513551 
Dindol 

1.520€ 
(20€/ m2) 

76 m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

515/26 k.o. Bled cesta JP 512421 
Prečna ulica 

1.480€ 
(20€/ m2) 

74 m2 -odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 

134/9 k.o. Bled del cesta JP 512522 
Seliška cesta II, del 
kapelica 

cca 
10.000€ 
(cca 
12/m2) 

745m2 -odkup kategorizirane 
ceste, kapelice  – 
neposredna pogodba 

del 1147 k.o. Ribno  cesta JP 513091 
Bodešče (cesta na 
Peči) 

cca 4.000€ 
(10€/ m2) 

cca 400 
m2 

-odkup kategorizirane 
ceste – neposredna 
pogodba 
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del 263/5,280,379/1… k.o. 
Rečica  

Kolodvorska cesta – 
rekonstrukcija 

cca 4.000€ 
(25€/ m2) 

cca 150- 
200 m2 

-odkup kategorizirane 
ceste 

del 102/1,4, 104/1, 103/6, 
340/3… k.o. Rečica  

Rečiška cesta – 
rekonstrukcija 

cca 
12.000€ 
(25€/ m2) 

cca 500 
m2 

-odkup kategorizirane 
ceste 

rekonstrukcija  Cankarjeva cesta bo znano po izdelavi 
projekta 

-odkup kategorizirane 
ceste 

območje celotne občine 
Bled 

kategorizirane ceste, 
koridor JRC in SRC, 
ostalo 

  -odkup kategorizirane 
ceste 

 
2. STAVBE:  
Lokacija  Opis Okvirna 

vrednost 
Okvirna 
velikost  

Ekonomska utemeljenost 

del stavbe Kolodvorska 
48 (parc. št. 381/4, 
381/1 k.o. Rečica) 

stanovanje št. 3 40.000€ cca 43m2 -reševanje stanovanjske 
problematike 

Mrakova domačija – 
parc. št. 257, 258 k.o. 
Rečica 

stanovanjska stavba 
in gospodarsko 
poslopje 

20.000€ 224m2 -odkup kulturne dediščine 
(spomenik občinskega 
pomena) 
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NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BLED ZA LETO 2013 – 

REBALANS II 
Zemljišča predstavljajo predvsem posamezne dele, ki se lokacijsko nahajajo okoli stanovanjskih 
stavb kot funkcionalna zaokrožena stavbna zemljišča in jih lastniki odplačno ali tudi neodplačno 
že uporabljajo. Pri tem gre za manjše površine, ki zaradi svoje majhnosti in oblike ne morejo 
predstavljati samostojne gradbene parcele. V ta načrt so vključena tudi ostala zemljišča, ki se na 
podlagi oddanih vlog ali lastne strokovne presoje v okviru vodenja aktivne zemljiške politike 
namenijo za prodajo. 

1. ZEMLJIŠČA 
Okvirna 
lokacija 

Opis dejanske 
rabe 

Okvirna 
vrednost 

Okvirna 
velikost v 
m2 

Ekonomska 
utemeljenost, metoda 
razpolaganja  

14/6 k.o. Zasip  dvorišče objekta 
Ledina 28 

2.643€ 
(56€/ m2) 

236 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi dvorišče objekta 
Ledina 28, neposredna 
pogodba 3. obrok/5  

363/22 k.o. 
Bled 

del gradbene 
parcele s parc. št. 
363/1 k.o. Bled 

cca 10.850€ 
(50€/m2) 

217 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi del gradbene 
parcele  - neposredna 
pogodba 

922/6, 922/7, 
del 118/10 k.o. 
Boh. Bela  

obcestni pas 
Boh. Bela 

cca 15.000€ 
(108€/ m2) 

cca 30 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi zemljišče za 
postavitev TP, neposredna 
pogodba 

del 1080/7, 
1008/44 k.o. 
Želeče  

zemljišče ob 
objektu Savska 
22 

cca 15.000€ 
(50€/ m2) 

cca 548 m2  -ni predmet javne uporabe 
– v naravi dvorišče 
objektom Savska 22 – 
menjava za cesto  

471/6, 471/4 
k.o. Zasip 

dvorišča 
objektov v Rebru 

cca 1.700€ 
(50€/m2) 

cca 35 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi dvorišča 
objektov v Rebru – 
neposredna pogodba 

del 1160/10 
k.o. Želeče 

del dvorišča 
Kajuhova 21 

cca 4.000€ 
(cca 80€/m2) 

cca 50 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi dvorišče objekta  
- neposredna pogodba 

1205/5 k.o. 
Želeče 

del dvorišča 
Mlinska 12 

cca 1.000€ 
(cca 25€/m2) 

43 m2 -ni predmet javne uporabe 
– v naravi dvorišče objekta  
- neposredna pogodba 

310/4, 330/17, 
331/1 k.o. Bled 

zamenjava 
kmetijskih 
zemljišč ob 
Seliški cesti 

11.870€ 
(5€/m2) 

2.374m2 -menjalna pogodba 
(rekonstrukcija Seliške 
ceste) 

 
2. STAVBE:  

Okvirna 
lokacija 

Opis dejanske 
rabe 

Okvirna 
vrednost 

Okvirna 
velikost v 
m2 

Ekonomska 
utemeljenost, metoda 
razpolaganja  

357/1 k.o. Bled stavba TVD 
Partizan  

150.000€ 
(50.000€ že 
plačano) 

566 m2 -neposredna pogodba 
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KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE BLED in MIR Bled – Bohinj 

ZA LETI 2013 in 2014 
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UVOD 

S kadrovskim načrtom se na podlagi 42. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08 - v nadaljevanju ZJU) prikaže dejansko stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog 
kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in 
program dela. V skladu s 45. členom ZJU se med proračunskim obdobjem kadrovski načrt lahko 
spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z 
obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  

OBČINSKA UPRAVA 

Predlog kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014 je pripravljen na podlagi novega Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bled, ki predvideva prehod z 
oddelčno organizirane v enovito upravo. Pri tem je upoštevano združevanje posameznih nalog 
zaradi zmanjševanja javnih nalog (sklep Vlade RS z dne 4. 10. 2012) oz. prenos pristojnosti na 
druge izvajalce javnih služb (privatizacija javnih nalog oz. prenos na posamezne izvajalce). 
Hierarhična oddelčna organiziranost se nadomešča s plosko organizacijo ter uvajanjem 
projektne oz. procesne zasnove (manj administriranja internih postopkov). 

Prav tako se že dlje časa znižujejo sredstva, ki jih država občinam namenja za pokrivanje njenih 
nalog, saj so javnofinančne razmere v državi izjemno slabe. Izračunana povprečnina za leto 2012 
je sicer 630 €/preb., država jo je v drugi polovici leta občinam dejansko namenila v višini 543 
€/preb., dogovor o višini povprečnine med združenji občin in Vlado RS z dne 3. 10. 2012 za leti 
2013 in 2014 pa se med drugim glasi: 

1. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin, se za leto 2013 in 2014 določi v višini 536,00 evrov (15 % manj 
kot bi bilo glede na pristojnosti občin potrebno). 

2. Vlada RS zadolžuje Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da v sodelovanju z resornimi 
ministri do 15. 10. 2012 pripravi zakon za uravnoteženje javnih financ za občine s ciljem 
znižanja stroškov zakonskih nalog občin do višine 10 %. 

Posledično kadrovski načrt za ožji del občinske uprave v letu 2013 predvideva zmanjšanje 
števila javnih uslužbencev, in sicer z 21 zaposlenih na največ 18 zaposlenih. Pred tem bo 
potrebno spremeniti akt o sistemizaciji in na novo opredeliti delitev nalog med zaposlenimi. 
Reorganizaciji mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za 
izvedbo reorganizacije, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo 
delovnih mest in število javnih uslužbencev. 

Javnemu uslužbencu lahko sicer delovno razmerje preneha ali pa je premeščen na delovno 
mesto, ki ne ustreza njegovemu nazivu, zaradi zmanjšanja obsega javnih nalog, privatizacije 
javnih nalog, iz organizacijskih, strukturnih, javnofinančnih ali podobnih razlogov (poslovni 
razlogi).  

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO BLED – BOHINJ  

Tudi v okviru kadrovski načrt za MIR v letu 2013 predvideva zmanjšanje javnih uslužbencev, in 
sicer z 10 zaposlenih na največ 9 zaposlenih. 

IZJEME 
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V skladu z 2. odstavkom 55. člena ZJU se izven sistemizacije lahko sklene delovno razmerje za 
določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja. V skladu skladu s 1. točko 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih se 
lahko sklene delovno razmerje za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarja (kabinet 
župana).  

 

Pripravil: 

Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 

 

 

ŽUPAN 

Janez FAJFAR 

 

 
 
 



 

129 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BLED ZA LETO 2013 – rebalans II. 
 
Občina Bled z Letnim programom športa določa športne programe, ki so sofinancirani iz 
občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in 
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 
 
Letni program športa v Občini Bled za leto 2013 - I je določen na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 in Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Bled – rebalans št. 2,  kjer je na programski klasifikaciji 1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE 
AKTIVNOSTI določena višina sredstev po posameznih namenih oz. proračunskih postavkah, ki 
so navedene v nadaljevanju.     
 
Občina Bled z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v 
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. 
 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z: 
- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
 
Letni program športa sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem programu občine za 
obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur šport zagotovo 
pripomore.  
 
Občina Bled z zagotavljanjem sredstev v proračunu, stremi k temu, da bi: 
- zagotovila pogoje za celovit razvoj športa v občini, 
- v športne aktivnosti vključila čim večje število prebivalcev, posebej mladih, 
- spodbujala zdrav in aktiven način življenja, 
- bilo v občini organiziranih čim več velikih tekmovanj in rekreativnih prireditev ter 
- z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino. 
 
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno izobraževalnih 
inštitucijah. Športne programe sprejemajo in izvajajo društva avtonomno. Občina društvom na 
osnovi razpisa sofinancira tisti del športnih programov, ki so v javnem interesu. 
 
Občina Bled za proračunsko leto 2013 zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin 

športnih programov:   

1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA                             187.000 € 
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa in 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa (Ur. list RS, št. 53/2012) ter 
sprememb in dopolnitev Pravilnika in čistopisa Priloge pravilnika z dne 19.2.2013.  Sestavni del 
Pravilnika so merila za vrednotenje posameznih programov. 
Med konti v okviru proračunskih postavk so sredstva planirana na sledeč način: 
 
Proračunska 
postavka  
20080107 

Opis proračunske postavke  Predlog 
plana 2013  
v € 

40209922 Sof. športnih prireditev in dogodkov - razpis in razdelitev po 
veljavnem pravilniku 

8.000 

40293813 Pogodbeno delo – pomoč pri izvajanju nalog športa 11.536 
41200070 Urejanje tekaških prog v občini  13.464 
41200071 Šport otrok in mladine - sofinanciranje programov in 68.000 
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dejavnosti  v športnih društvih za mlade in perspektivne 
športnike  – razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku  

41200072 Vrhunski šport - sofinanciranje programov in dejavnosti v 
športnih društvih, ki izvajajo programe z mladimi in so 
kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije   
- programi mladih usmerjeni v vrhunski šport - razpis in 
razdelitev po veljavnem pravilniku  

16.000 

  41200073                                                                                           športna rekreacija in šport invalidov - razpis in razdelitev 
po veljavnem pravilniku 

5.000 

41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev - izdatki za plače in  
druge osebne prejemke  zaposlenim trenerjem, ki v športnih 
klubih delajo z mladimi  

60.000 

41200084 Kakovostni šport  5.000 
 SKUPAJ    187.000 

  
 
2.  SOFINANCIRANJE  ŠPORTNO TURISTIČNIH INFRASTRUKTURNIH  OBJEKTOV (ŠTIO)  
 
Občina Bled  kot lastnik turistično infrastrukturnih objektov (ŠTIO)  v proračunu zagotavlja 
sredstva za: 
 
Proračunska 
postavka  
 

Opis proračunske postavke  Predlog 
plana 2013 
 v € 

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov ŠTIO 
40250318 - SRC Straža - 20.000 €,  
40250319 - Športna dvorana Bled - 70.000 €,  
40250320 - Športni park Bled - 35.000 € 
40299989 – Veslaški center – obratovalni stroški – 35.000 € 

160.000 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov  
42040239 - povračilo investicije v ŠD Bled – Adriaplin – 24.800 
€, 
42050080 - vzdrževanje in obnova športnih objektov – 
100.000  €  
po prioritetnem seznamu upravljavcev.  

124.800 

20150107 Veslaški center Bled   
40299980 - za nepredvidene stroške ob zaključevanju investicije 
– 5.000 € 

5.000 

 SKUPAJ  289.800 
 
 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so 
vključene v letni program športa se s sklepom župana razdelijo na druge postavke v okviru 
letnega programa športa. 
 
Pripravila:  
Polona Zalokar  
Svetovalka za gospodarstvo in družbene dejavnosti 
 
                           JANEZ FAJFAR  

   ŽUPAN   
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OBČINA BLED                                                                                                                    
Cesta svobode 13 
4260 BLED   
 
Na podlagi 156. čl. Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 
90/09) je Občinski svet Občine Bled na svoji____seji dne  ____________, kot sestavni del proračuna 
Občine Bled za leto 2013 sprejel  
 
 
 
STANOVANJSKI PROGRAM ZA 2013 

Rebalans 2 

 

 

UVOD 

 
Stanovanjski program je pripravljen na osnovi predloga proračuna občine Bled za leto 2013 in 
konkretizira politiko občine na stanovanjskem področju, ki se zavzema za pravico nastanitve in 
pravico do primernega stanovanja občanom svoje občine.  
 

 

REŠEVANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE OBČANOV  

  
Stanovanjsko problematiko bo občina Bled razreševala v okviru proračunskih možnosti. Tako bo 
razpisala subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite z ugodno obrestno mero za 
gradnjo stanovanj ali hiš, za nakupe stanovanj oz. hiš in za urejanje stanovanj v neizdelanih 
etažah.  
Občina Bled v letu 2013 predvideva nakup ene neprofitne stanovanjske enote, prav tako pa bo 
občina svojim občanom pomagala s tem, da bo subvencionirala najemnino tržnih najemnih 
stanovanj v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne 
najemnine.  
 
 
Dodeljevanje neprofitnih stanovanj 
Izpraznjena stanovanja bodo dodeljena na podlagi uvrstitve na prednostni listi »A« in »B« za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. V letu 2013 je bil izveden Javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj Občine Bled v najem. Na prednostno listo A (za oddajo stanovanja v najem 
prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine) je uvrščenih 24 prosilcev, na 
listo B (za oddajo stanovanja v najem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine) pa je uvrščen 1 prosilec. Na podlagi sedaj veljavne liste smo dodelili eno stanovanje v 
letu 2013. 

 
Potrebe po neprofitnih stanovanjih naraščajo. Trenutno rešujejo občani svoje stanovanjske 
razmere z najemi tržnih stanovanj, ker imajo možnost pridobitve tržne subvencije.  
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SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA STANOVANJSKE KREDITE 
 
p.p. 20180302 – Subvencionirane obrestne mere – stanovanjski krediti 
 
konto 41020102 Subv.obr.mere – stanovanjski krediti    5.000,00 EUR 
 
Za subvencioniranje obrestne mere za dodelitev stanovanjskih kreditov občanom, ki prvič 
rešujejo stanovanjsko vprašanje bodisi z nakupom stanovanja ali hiše, gradnjo stanovanja ali 
hiše ter izdelavo stanovanj v neizdelanih etažah, bo namenjenih 5.000,00 EUR  finančnih 
sredstev. Na podlagi najugodnejše ponudbe banke, bo župan objavil razpis za dodelitev ugodnih 
stanovanjskih kreditov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo v občini Bled.  
 
ZAGOTAVLJANJE BIVALNIH ENOT 
 
p.p. 20180401 – Nakup stanovanja 
 
konto 42000113 Nakup stanovanja v objektu – Kolodvorska 48    41.000,00 EUR 
 
V proračunu za leto 2013 so z rebalansom planirana sredstva v višini 41.000,00 € za nakup 
stanovanja na Kolodvorski 48. 

 

STROŠKI VZDRŽEVANJA 

 
Občina Bled je lastnica 35 stanovanj ter 2 bivalnih enot. Stanovanjskemu fondu pripada še 1 
poslovni prostor ter 2 poslovna prostora v okviru večstanovanjskih stavb in imajo značaj 
neopredeljenega premoženja. Za upravljanje navedenih nepremičnin je sklenjena pogodba o 
upravljanju z družbo Alpdom, d.d., Radovljica.  
V letu 2012 je družba Alpdom, d.d., Radovljica opravila pregled stanja posameznih stanovanj, 
katerih lastnik je Občina Bled. V skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih 
stavb in stanovanj (Ur. l. RS. Št. 20/2004) je izdelala plan vzdrževanja posameznih enot kot tudi 
skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna 
za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo 
njegovo uporabo.  
 
p.p. 20180102 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj – 92.000,00  
 
V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v višini 92.000,00 EUR se v letu 2013 z 
rebalansom predvideva za: 
Konto 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih 

objektov  
 25.000,00 EUR 

Konto 40250103 Obratovalni stroški neplačnikov – v 
stanovanjih v lati občine Bled 

 2.000,00 EUR 

Konto 40293808 Stroški strokovnih opravil z Alpdom-om 
d.d. 

   25.000,00 EUR 

Konto 42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih 
stanovanj 

40.000,00 EUR 
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 Skupaj   92.000,00 EUR  
 
Planirana vzdrževalna dela notranjosti stanovanj  v višini 25.000,00 EUR obsegajo posege, ki 
nam jih narekuje Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in 
drugih stavbah z več posameznimi delil (Ur.l. RS št. 7/2010). 
 
 
Obratovalni stroški neplačnikov so glede na izkušnje preteklih let in vse slabši socialni položaj 
najemnikov za leto 2013 predvideni v višini 2.000,00 EUR. (Obrazložitev: Lastnik je bil 
opozorjen na neizterljivost večine dolžnikov zaradi njihovega socialnega položaja ter povečanje 
stroškov zaradi sodnih postopkov. Poleg najemnine so dolžniki najemniki dolgovali tudi 
obratovalne stroške, ki so bili s strani upravnika redno poravnani dobaviteljem. Ti stroški se 
nanašajo na večstanovanjske objekte. Upravnik objektov je namreč dolžan zagotoviti normalno 
obratovanje večstanovanjskih objektov ter zagotoviti neogroženost življenja in zdravja 
uporabnikov stanovanj in da se ne poslabšujejo pogoji bivanja. Lastnik stanovanj v 
večstanovanjskih objektih je zato upravniku dolžan plačevati obratovalne stroške vključno z 
obrestmi). 
 
Stroški strokovnih opravil z Alpdom-om d.d. so predvideni v višini določeni in dogovorjeni s 
pogodbo o opravljanju strokovnih opravil v višini 25.000,00 EUR 
 
 
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj so predvideni v višini 40.000,00 EUR za 
obnovo občinskih stanovanj, predvsem za stanovanji na naslovu Kolodvorska 48 in Grič 9. 
 
 
DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU 
 
p.p. 20180105 – Drugi programi na stanovanjskem področju  - 3.609,00            
 
 
konto 409300 Sredstva proračunskih skladov – rezervni 

sklad po Stanov. zakonu 
   1.344,00 EUR 

konto 41320001 Prenos kupnin – 10% Slovenski odškodninski 
sklad 

755,00 EUR 

konto 41320002 Prenos kupnin – 20% Stanovanjski sklad 1.510,00 EUR 
Skupaj   3.609,00 EUR 
 
Z navedenim programom se Občina Bled v skladu s SPZ in drugim odstavkom 41. člena SZ-1 o 
oblikovanju rezervnega sklada obvezuje izvajati obveznosti iz naslova financiranja skupnih 
delov na stanovanjskih stavbah v deležu lastništva na posamezni stavbi. 
 
 
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN SOCIALNO OGROŽENIH OSEB  
 
p.p. 20180303 – Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 
 
konto 41129902 Subvencioniranje najemnin  

(profitnih in neprofitnih) 
   37.000,00 EUR 

 
S potrditvijo predloga sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona v letu 2008 je bila 
pravica do subvencioniranja najemnin razširjena tudi na najemnike tržnih stanovanj. S 
01.01.2009 se je namreč začelo uporabljati novo določilo stanovanjskega zakona, na podlagi 
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katerega pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino. Le-to lahko 
uveljavljajo pod pogoji, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse, opredeljene v stanovanjskem 
zakonu in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu. 
 
Občina bo v letu 2013 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
in tržnih najemnin v višini 37.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin.  
 
 
FINANČNA SREDSTVA  V PRORAČUNU ZA LETO 2013  ZA STANOVANJSKO  PODROČJE  
 
Glede na ta program bo za razreševanje stanovanjske problematike v letu 2013 
predvidena naslednja poraba:  
 
Proračunska 
postavka 

Vrsta porabe  Višina sredstev 2012 

20180302  Subvencionirane obrestne mere – 
stanovanjski krediti 

  5.000,00 EUR 

20180401  Nakup stanovanja 41.000,00 EUR 
20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 

stanovanj 
  92.000,00 EUR 

20180105  Drugi programi na stanovanjskem področju                  3.609,00 EUR 
20180303  Subvencioniranje stanovanjskih najemnin 

socialno ogroženim 
37.000,00 EUR 

 SKUPAJ  178.609,00 EUR 
 
 
ZAKLJUČEK  
 
Stanovanjski program je prilagojen finančnim možnostim proračuna in zagotavlja minimalno 
zadovoljevanje potreb in ohranjanje stanovanjskega fonda.   
 
 
 
Bled, julij 2013 
 
 
 
 
 
                                                            Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog, prof. geografije 
                                                                                               ŽUPAN 
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LETNI IZVEDBENI NAČRT FINACIRANJA PODROČJA KULTURE 
V OBČINI BLED V LETU 2013 - I 

 

Občina Bled je na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. 
l. RS, št. 96/02, 123/2006) pripravila Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Bled v 
letu 2013.  
 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Bled v letu 2013 - I  je določen s sprejetjem 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – potrjen na Občinskem svetu Občine Bled ter 
Predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans št. 2. 
 
Občina z letnim izvedbenim programom financiranja na področju kulture določa  programe,  za 
katere se zagotavljajo sredstva v proračunu občine.  

 

Občina Bled s sprejetjem letnega  izvedbenega programa financiranja kulture omogoča in 
soustvarja pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo  iz javnih sredstev. 
 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju kulture: 
- z zagotavljanjem sredstev za delovanje Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled ter knjižničnih enot 

v Zasipu in na Boh. Beli,  
- s spodbujanjem in zagotavljanjem sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v 

občini, 
- z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov, ki se dogajajo v občini 

in so za občino pomembni,    
- z zagotavljanjem sredstev za ohranitev kulturne dediščine (sof. obnove zgodovinskih, 

kulturnih ali verskih objektov oz. spomenikov). 
-  
 

1. INSTITUCIONALNA KULTURA 
Na področju institucionalne kulture delujeta dva javna zavoda, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Bled in sicer sta to:  

 Zavod za kulturo Bled, katerega je v letu 2004 ustanovila občina z namenom 
upravljanja kulturnega spomenika državnega pomena, to je Blejski grad in ostale javne 
kulturne infrastrukture na območju občine Bled, zavod je upravljavec tudi Festivalne 
dvorane Bled. Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 

 Knjižnica Antona Tomaža Linharta, v sklopu katere delujejo:  Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled in knjižnična enota v Zasipu.  Soustanoviteljice Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica so tudi občine Radovljica, Bohinj in Gorje.   Občina Bled 
sofinancira delovanje knjižnice – glej točko 3.  

 Narodni muzej Slovenije deluje v naši občini izključno kot »izpostava« na Blejskem 
gradu. Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 

 Javni sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti – izpostava Radovljica je ustanovilo 
Ministrstvo za kulturo kot pomoč ljubiteljski kulturi. Sedež sklada je v Radovljici, deluje 
pa na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za občine Bled, Bohinj, Radovljica in 
Gorje. Občina Bled sofinancira delovanja sklada samo v delu, ko le ta izvaja dejavnosti 
tudi za naša društva – glej točko 3. 
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Na področju glasbene vzgoje delujeta v občini dva zavoda in sicer: 

 Glasbena šola Radovljica – oddelki na Bledu, ki delujejo v prostorih Osnovne šole prof. 
dr.J.Plemlja Bled. Šolo obiskuje približno 60 otrok letno, na Bledu pa imajo program 
teorije, harmonike, klavirja in violine. Občina Bled iz proračuna »področje 
izobraževanje« za delovanje oddelkov Glasbene šole Radovljica zagotovi sredstva v višini 
10.000 €.   

 Glasbeni center Do Re Mi, ki deluje v prostorih starega vrtca Bled. V tem šolskem letu 
programe glasbeno uvajanje in glasbena vzgoja obiskuje 110 otrok. Izvajamo pouk na 
naslednjih inštrumentih: klavir, violina, prečna flavta, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, 
harmonika, jazz klavir in glasbena vzgoja za otroke z avtizmom. Vsa dejavnost se 
financira iz prispevka staršev, Občina Bled iz proračuna zagotovi sredstva za najem 
dvorane za tradicionalni božični koncert ter glede na šolsko leto zagotovi sredstva za 
različne projekte.  Glasbeni center se za sof. dejavnosti centra prijavi na javni razpis 
občine.  

 

 

2. LJUBITELJSKA KULTURA 
Posebno mesto v občini ima tudi zelo razvejana ljubiteljska kulturna dejavnost, ki se odvija v 
naslednjih društvih in ustanovah:  

 

 KULTURNO DRUŠTVO BLED v okviru katerega delujeta:  otroška FS in odrasla FS 
 KULTURNO DRUŠTVO PLETNA BLED v okviru katerega delujeta: ŽPZ Pletna in mešani 

pevski zbor Valovi  
 KULTURNO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA v okviru katerega delujejo: Otroška gled.skup., 

Odrasla gled.skup., Recitacijska skup. 
 DRUŠTVO LJUBITELJEV TRIGLAVSKE LIKOVNE GALERIJE 
 FOTO KLUB TNP BLED 
 KULTURNO DRUŠTVO RUDIJA JEDRETIČA RIBNO v okviru katerega delujejo: ml.otroška 

FS,  st.otroška FS,   odrasla FS, gledališka skupina sekcija za oživljanje lj.običajev 
 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP v okviru katerega delujejo:  Oktet LIP Bled  

gledališka skupina Prgarke, otroška skupina Navihanci, Kvartet Šum,  vezilje in razstavna 
dejavnost 

 KULTURNO DRUŠTVO DO RE MI v okviru katerega delujeta Otroški pevski zbor DO RE 
MI in Pevski zbor DO RE MI 

 MUZEJSKO DRUŠTVO BLED, 
 KULTURNO DRŠTVO – IGRALSKA SKUPINA VITEZA GAŠERJA LAMBERGARJA, 
 LUTKOVNO GLEDALIŠČE RIBNO. 
 

Za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju ljubiteljske kulture bomo izvedli:  
- razpis za sofinanciranje dejavnosti in  
- razpis za sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska društva.   

 
 

3. LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2013 
 
Za izvedbo programov na področju kulture oz. ki so v povezavi s kulturo in turizmom,  v 
Proračunu Občine Bled za leto 2013 planiramo na klasifikaciji:  1802 – ohranjanje kulturne 
dediščine in  1803 – programi v kulturi.   
 
Proračunska 
postavka  

Opis proračunske postavke  Plan 
2013 v € 
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20070401 Za sofinanciranje knjižnične dejavnosti planiramo:  
40260003 - najemnine za poslovne prostore – 14.400 
41330202 - plače zaposlenim –  v Radovljici (proporcionalno) in 
na Bledu 100 % - 146.000 
41330201 - materialni stroški – 19.000 
41330252 - nabava knjig in drugega knjižničnega gradiva – 20.000 
420070 - doplačilo finančnega leasinga (nakup poslovnih stavb) – 
35.000 
42050008 - sredstva za vzdrževanje in izboljšave – 2.000 

236.400 

20070304 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  
- sof. dejavnosti ljub. kulturnih društev po razpisu – 20.000 
Sof. nabave opreme za društva po razpisu – 8.000 
Sof. delovanja JSKD Radovljica – 2.000 
Sof. prijave na razpis na nakup opreme za KD Ribno – 25.000 

55.000 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah  
V proračunu za leto 2013 planiramo sredstva za prenovo 
Sodarjeve domačija v Bodeščah in sicer za pripravo projektne in 
druge dokumentacije - 6.000 €. 

6.000 

20150503 Sof. obnove Festivalne dvorane Bled – nadaljevanje obnove  10.000 
20070704 Vzdrževalna dela na kulturno  zgodovinskih spomenikih  

Planirana sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela na 
kulturno zgodovinskih spomenikih v občini.  

2.000 

 SKUPAJ  309.400 
 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so 
vključene v letni izvedbeni načrt financiranja kulture se s sklepom župana razdelijo na druge 
postavke v okviru programa kulture. 
 

4. ZAKLJUČEK  
Kot je iz zgoraj predstavljenega razvidno je kultura v Občini Bled sega v vse pore družbenega 
življenja in je odprta do novih, svežih programov za vse skupine občanov, tesno pa je povezana s 
turizmom.    
 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture  sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem 
programu občine za obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur 
kultura zagotovo pripomore.  
 
Pripravila:  
Polona Zalokar  
 
          Janez Fajfar  

Župan  
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5) Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o spremembah in 

dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 

 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala 
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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 ……2013 sprejel 
 

Sklep o spremembah sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled 

 
1. člen 

V Sklepu o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, ki je bil objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 7/2013, z dne 28.2.2013, se predmetni sklep spremeni 
tako, da se zamenja 1. odstavek 1. člena, ki se po novem glasi:  
(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 0,1753 

b. Javna infrastruktura 0,0018 

   
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV 
0,0985 

   
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

0,0528 

 
 
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 

0,2394 cena (1a) 

2. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

23,3149 cena (1b) 

3. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

9,2220 cena (2) 

4. Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov         

4,9433 cena (3) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter 
najem zabojnikov.  
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2. člen 
V Sklepu o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, ki je bil objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 7/2013, z dne 28.2.2013, se predmetni sklep spremeni 
tako, da se zamenja 1. odstavek 4. člena, ki se po novem glasi:  
(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 0,1953 

b. Javna infrastruktura 0,0020 

 
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 – 
javna infrastruktura 

0,2660 cena (bio1a) 

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

25,9749 cena (bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko 
predpisani davki. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: _____________            Janez Fajfar, l. r. 
 
Bled, dne _____________                    Župan Občine Bled 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
V dopolnitvi Sklepa so o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled so 
dodatno prikazane cene posameznih storitev na enoto kg (EUR/kg), kot to izhaja iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja. Cene se ne 
spreminjajo, s tem predlogom se le dodatno tudi v sklepu objavijo cene na enoto kg (EUR/kg).  
Občinski svet Občine Bled je cene posameznih storitev ravnanja z odpadki potrdil na 13. seji dne 
19.02.2013, s potrditvijo Elaborata in Sklepa o cenah. V Elaboratu je bil predložen in tudi na seji 
potrjen cenik, oblikovan skladno s 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih GJS varstva okolja, t.j. na kg opravljene storitve (EUR/kg) in na volumen 
(EUR/m3). V Sklepu o cenah pa so bile prikazane le cene, preračunane za  uporabnike, t.j. 
EUR/m3.  
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6) Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Poslovnim poročilom JP 

Infrastruktura Bled za leto 2012.  
 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala 
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POROČILO  O POSLOVANJU 2012 
 
 
 

 

DEJAVNOSTI IN OBJEKTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 

DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bled, marec 2013 
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Izdelala:   Infrastruktura Bled d.o.o. 
    Rečiška cesta 2 
    4260 Bled 
 
 
 
Naslov: POROČILO O POSLOVANJU 2012 
   

Dejavnosti in objekti Turistične infrastrukture 
Dejavnosti Komunalne infrastrukture 

 
 
 
 
Datum:    marec 2013 
 
 
 
 
 
 
Pripravili:   Marjana Mrak Vovk, Štefan Korošec, Marjana Bajt, 
    Bojan Žerovec, Špela Kokalj 
 
 
 
 
 
 
 
Vodja programa TI: 
Bojan Žerovec, dipl.org.tur. 
 
Vodja programa KI:      V.d. direktorice: 
Anton Potočnik, kom.inž.     Irena Gogala, univ.dipl.ekon., l.r. 
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I. DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 
 
1. SMUČIŠČE IN POLETNO SANKALIŠČE STRAŽA 

 
Poletno sankališče je obratovalo od 21. aprila do 21. oktobra 2012, skupaj 94 obratovalnih dni. 
Prodali smo 32.574 vozovnic.  
 
 
Pregled prodanih vozovnic : 
 

  
2011 

  
2012 

 

 

število 
obratovalnih 

dni 

število 
prodanih 

kart 

promet 
v EUR 

število 
obratovalnih 

dni 

število 
prodanih 

kart 

promet 
v EUR 

April 6 1.313 11.232 5 1.057 8.924 
Maj 9 1.658 14.015 9 2.366 17.632 
Junij 12 2.933 25.014 12 2.631 22.958 
Julij 28 10.490 90.331 28 10.598 93.774 
Avgust 30 13.478 120.563 29 13.285 119.411 
September 10 3.013 26.892 6 1.728 14.458 
Oktober 5 1.073 9.939 5 909 7.870 
Skupaj 100 33.958 297.986 94 32.574 285.027 

Tabela 1: Primerjava prodaje 2011/12 
 

 
Izvršena dela na Straži v letu 2012: 
Smučišče ni obratovalo, zato smo se že v začetku leta lotili vzdrževalnih del na sedežnici in 
vlečnici, prestavili prižeme, menjali ležaje in gume na bateriji prvega stebra, montirali nosilce 
optičnega kabla na zgornji postaji, menjali signalno varnostni kabel na prvem stebru, opravili 
letni servis sani za poletno sankanje, pobelili prostore, pobarvali lesene dele fasade. Poleg tega 
smo februarja naredili nekaj snega in uredili manjše otroško sankališče v spodnjem delu 
smučišča. Pospravljali smo podrto drevje, trebili ob sankaški progi ter do aprila postavili 
sankaško progo. 
V času sezone poletnega sankanja smo opravljali redno košnjo zelenic okoli dvorišča, spodnje in 
zgornje postaje ter z nitko okoli sankaške proge, dnevno čiščenje košev in pobiranje smeti, 
dnevno pomivanje sanitarij in prostorov za goste.  
Pooblaščeno podjetje ZAG Ljubljana je junija opravilo magnetoskopski pregled vrvi. Julija smo 
poleg rednega obratovanja sankališča demontirali transportno vrv, reduktor in pogonsko kolo 
vlečnice.  
Oktobra smo očistili in zaščitili betonske dele sedežnice. Demontirali smo stole, očistili prižeme 
ter odpeljali prižeme in obešala na pregled v ZAG Ljubljana. 
Po potrebi smo opravljali vzdrževalna dela na ostalih turističnih objektih in postavljanje stojnic 
na različnih prireditvah. Sodelovali smo pri spomladanskem čiščenju Bleda. 
 
Smučišče Straža v letu 2012 ni obratovalo. Občina se je odločila, da zaradi pomanjkanja 
občinskih proračunskih sredstev, potrebnih za pokrivanje obratovalnih stroškov smučišča 
(zasneževanje, električna energija, itd.) in nezainteresiranosti turističnega gospodarstva za 
sofinanciranje dela teh stroškov, smučišče Straža do nadaljnjega ne bo več obratovalo. 
 
2. GRAJSKO KOPALIŠČE 
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Kopalna sezona se je pričela 16.6.2012 in trajala do 15.9.2012. Grajsko kopališče je zaradi svoje 
urejenosti tudi v letu 2012 prejelo mednarodni okoljski znak Modra zastava. Na tekmovanju za 
najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji v akciji »Naj kopališče« smo dosegli drugo mesto. 
V času priprave na sezono smo opravili vrsto vzdrževalnih del in investirali v nekaj novosti v 
kopališču: namakalni sistem, vstopno – izstopni sistem ter kajake. Nadaljevali smo z obnovo 
blagajniških prostorov. 
 
Vzdrževalna dela: 
- čiščenje plevela na vseh terasah in tlakovanih površinah, 
- grabljenje zelenic in košnja trave, 
- generalno čiščenje vseh sanitarij, kabin in garderob, 
- montaža opozorilnih tabel in skakalnice, 
- barvanje vseh železnih ograj in klopi, 
- priprava otroških igral in peskovnikov, 
- barvanje, popravilo in montaža lesenih stopnic, 
- montaža splavov in stopnic za v vodo (1 splav za prireditve), 
- montaža belih splavov, 
- barvanje čolnov, 
- sestava obroča v jezeru (meja kopalne vode), 
- menjava žične vrvi in uteži na dnu jezera (za obroč), 
- manjša popravila lesenih delov, 
- beljenje blagajniških prostorov, 
- cepljenje kostanjev.  
- betoniranje obale pri olimpijskem bazenu. 
- cementiranje razpok. 
- obnova prvega otroškega bazena (armaturne mreže, zasipni material), 
- ureditev pomola za vodni zorbing. 

 
Nakup osnovnih sredstev in investicije: 
- namakalni sistem, 
- vstopno – izstopni sistem, 
- kajaki, 
- pohištvo v blagajniškem prostoru, 
- ležalniki, 
- menjava mivke v peskovniku, 
- mreža in jeklenice za zasenčenje zgornje terase. 
 
Prireditve v kopališču: 
12.5.2012  Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji v sladkih vodah  
26.5.2012  Čistilna akcija – potapljači 
12.7.2012  Naj kopališče 
20. – 22.7.2012 Aeromiting Loop Air Team Slovenija 
21.7.2012  Ognjemet 
26.8.2012  Vaterpolo 

 
 

2011 prodane karte             

mesec dnevne tedenske  
sezonsk
e 

ležalnik
i kabine  

omaric
e čolni  

čolni 
veliki 

april       37 6 
maj       89 24 

junij 856 0 176 20 1 12 208 43 

julij 6342 5 112 373 24 96 649 147 



 

147 

avgust 13562 0 4 756 43 222 561 125 
septembe
r 2064 0 0 107 11 46 300 60 

SKUPAJ 22824 5 292 1256 79 376 1844 405 

Tabela 2: Pregled prodaje v letu 2011 
 
 

2012 prodane karte             

mesec 
dnevne 
vstopnice 

tedensk
e  

sezonsk
e 

ležalnik
i kabine  

omaric
e kajak1 kajak2 

april                 
maj                 

junij 2454 0 266 74 7 70 0 0 

Julij 10673 0 149 615 21 257 123 144 
Avgust 15716 0 15 1114 36 284 16 239 

September 773 0 0 31 1 28 14 29 

skupaj 4-6 2454 0 266 74 7 70 0 0 

SKUPAJ 29616 0 430 1834 65 639 153 412 

Tabela 3: Pregled prodaje v letu 2012 
 

 
 

 
3. ŠPORTNA DVORANA 
 
Športna (ledena) dvorana je v polletju poslovala s polno obremenitvijo od 1.1. do 10.4.2011. 
Potem smo dvorano zaprli, stopili led in pričeli z rednimi vsakoletnimi vzdrževalnimi deli. 
Poletna sezona se je pričela 4.7. s tradicionalnim mednarodnim hokejskim kampom bratov Hiti.  
  
Opravljena dela: 
- menjava žarnic v dvorani, 
- barvanje in popravila ograje ledene ploskve, 
- beljenje hodnikov, garderob, tribun, sanitarij, 
- popravilo in barvanje vrat, 
- sanacija podov v garderobah 
- servis gladilke ledu WM2070, 
- servis hladilnih naprav (menjava črpalke), 
- popravila centralnega ogrevanja (cevi), 
- zaključek izdelave javnega WC-ja, 
- menjava črpalke za hladilno vodo, 
- menjava zvočnikov, 
- menjava semaforja, 
- sprotna vzdrževalna dela (priprava ploskve za izdelavo ledu, čiščenje in priprava 

kompresorske postaje, menjava razbitih stekel in ogledal, popravila in menjava sanitarne 
opreme, popravilo semaforja…). 

 
 
 Prireditve od 1.1.- 31.12.2012 
 
1.1. Drsalna revija 
8.1. Turnir malčkov (HDD Bled) 
4. – 5.2. Turnir U8, U10 (HDD Bled) 
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24. – 26.2. 
5. – 9.3. 
26. – 29.3. 

Priprave HZS – različne selekcije 

25. – 26.2. Ženski članski prijateljski hokejski tekmi Slovenija - Madžarska 
17. – 18.3. Turnir malčkov (HDD Bled) 
23. – 25.3. 
30.3. – 4.4. 

Mednarodni hokejski turnir Bled 2012  (HKMK Bled) 

12.5. Alpski večer 
8.6. Otvoritev Evropskega mladinskega prvenstva v veslanju (Olimpijski trg) 
2. – 14.7. Hokejski kamp Rudi Hiti 
16. – 29.7. Hokejski kamp Brane Terglav 
16. – 27.7.  Hokejski kamp z udeleženci iz Rusije 
28.7. – 1.8. 
5. – 7.9. 
3. – 7.12. 

Priprave HZS 

30.7. – 4.8. Hokejski kamp Bolzano 
2. – 6.8. Hokejski kamp Mohorič 
6. – 17.8. Hokejski kamp Vodlan 
9. – 12.8. Hokejski kamp Beljak (HKM Villach) 
14. – 25.8. Hokejski kamp z udeleženci iz Rusije 
16. – 19.8. Poletna hokejska liga Rudi Hiti 
20. – 25.8. Hokejski kamp HKMK 
25. – 29.9. ISU Junior Grand Prix – Senčila Bled Cup 
17.11. Narodno zabavna HIT parada 
29.12. Državno prvenstvo v kegljanju na ledu 
 
 
Zasedenost v Športni dvorani v letu 2012 je bila sledeča: 
 

REKREACIJSKO DRSANJE: 2011 

 
 

2012 
ODRASLI 1378 1213 

DIJAKI, ŠTUDENTJE 2387 1295 
OTROCI 4435 4931 

SKUPAJ ŠT. OBISKOVALCEV 8200 7439 
   

IZPOSOJA DRSALK 3448 2463 
Tabela 4: Primerjava števila obiskovalcev 2011/12 

 
UPORABNIKI 2010 2011 2012 

HK MK Bled 663,50 601,25 550,25 

Labod 262,75 405 321 

HDD 604,75 615 439,75 

Reprezentance 176,50 141,25 140 

Ostali - Slovenija 621,25 760,25 1.425,5 

Tuje skupine 176,75 179,50 283,5 

Skupaj 2.505,50 2.702,25 3.160 
Tabela 5: Primerjava uporabe ledu – klubi, skupine 
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4. MINI GOLF 
 
Mini golf je bil v upravljanju našega podjetja in dan v najem Učakar Sergeju s.p. z Bleda, ki za 
igrišče vzorno skrbi. Pogodba z g. Učakarjem je potekla 30. septembra 2012, po tem datumu je 
občina sklenila najemno pogodbo direktno z njim. 
 
 
5. ŠPORTNI PARK BLED 
 
Na Športnem parku še vedno niso zaključena vsa investicijska vlaganja, saj še vedno ni 
zaključena  večnamenska asfaltna površina.   
Na igrišču redno trenirata Nogometni klub Bled in Atletsko društvo Bled. Površine redno 
uporabljajo učenci Osnovne šole prof.dr. J. Plemlja Bled za ure telesne vzgoje in športne dneve. 
Obiskali so nas tudi učenci Osnovne šole Gorje in Osnovne šole Antona Janše Radovljica. 
 
Prireditve: 
- Otvoritveni miting Bled 2012, 21.4. 
- nogometna tekma ženskih reprezentanc Slovenije in Avstrije do 17 let, 17.4. 
 
 
Vzdrževalna dela in nabava: 
 
Na športnem parku so se redno opravljala vsa potrebna vzdrževalna dela. Pri jesenskem čiščenju 
listja so sodelovali učenci Osnovne šole Gorje, ki so na ta način zbrali del sredstev za udeležbo na 
mednarodnem športnem tekmovanju. 
 
 
6. SKUPNA RABA BLED 
 
Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, parkov in drugih javnih površin. V mesecu 
januarju Občina Bled potrdi program letnega vzdrževanja cest in parkov, v mesecu oktobru oz. 
novembru pa še posebni plan zimskega vzdrževanja cest. 
Dela se izvajajo v skladu z letnim programom in v dogovoru s predstavniki občine ter 
posameznimi krajevnimi skupnostmi, tam kjer se kažejo največje potrebe po ureditvi kraja. 
Dejavnost skupne rabe v Občini Bled opravljamo z 10 zaposlenimi operativnimi delavci in 
občasno pomočjo delavcev Straže in Grajskega kopališča. 
 
 
Zimska služba 
 
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti: 

- priprava zimske mehanizacije; 
- postavitev in vzdrževanje snežnih kolov; 
- priprava deponij za sneg; 
- kontrolni pregledi cestišča; 
- strojno pluženje cest in pločnikov; 
- posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici (pesek, mešanica, raztopina);  
- ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov; 
- odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja; 
- pospravilo in čiščenje deponij za sneg; 
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- pospravljanje snežnih kolov; 
- čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije. 

 

Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture in podizvajalce, v 
primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura na Rečiški 2 
na Bledu. 

 

  2011 2012 

  pluženje posipanje 
odvoz 
snega pluženje posipanje 

odvoz 
snega 

IB 31 142,5 5 14,5 209 0 
kooperanti 67,5 167,5 0 54 250,5 0 

 

Tabela 6: Primerjava delovnih ur zimske službe v letih 2011 in 2012 

 

 
 
Kot material za posipanje se je uporabljala sol, mešanica, pesek in raztopina. Poraba materialov 
za posipanje je prikazana v spodnji tabeli. 
 
 

Material za posipanje 2011 2012 
sol                      (v tonah) 67,66 200,78 
raztopina            (v m3) 24,19 59,506 

mešanica            (v m3) 93,90 230,2 
pesek                  (v m3) 7,00 70,19 

 
Tabela 7: Porabljeni material za posipanje in primerjava 2011/12 

 
 

 
Letno vzdrževanje 
 

a) Vzdrževanje parkov in javnih površin: 
- čiščenje centra Bleda, osrednjega parka ter pobiranje smeti; 
- čiščenje javnih površin po krajevnih skupnostih; 
- čiščenje obale, gladine jezera ob obali in pobiranje smeti okoli jezera (po potrebi se 

vključujejo tudi delavci javnih del); 
- vzdrževanje košev za smeti (pranje in pleskanje); 
- vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj v parku, okoli jezera in sprehajalnih poteh; 
- vzdrževanje parkovnih klopi (pranje, popravilo, pleskanje); 
- vzdrževanje kovinskih količkov ob cestah oz. zelenicah (popravila, pleskanje); 
- spomladansko trebljenje parkov in objezerskih površin (skupaj z delavci javnih del); 
- vzdrževanje korit za rože (popravila, namestitev in skladiščenje preko zime); 
- strojna in ročna košnja zelenic v parku (tudi važnejše javne površine po KS); 
- čiščenje paviljona v Zdraviliškem parku; 
- pometanje asfaltnih stez, stopnišč in ostalih javnih površin; 
- pletje in urejanje robov parkovnih poti; 
- košnja priobalnega pasu ob jezeru; 
- obrezovanje žive meje v osrednjem parku; 
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- odstranitev polomljenih vej; 
- sodelovanje z izvajalci del na področju osrednjega parka, predvsem glede odstranitve in 

odvoza odpadkov (na osnovi predhodne naročilnice s strani naročnika del). 
 

b) Krajevne ceste: 
- redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest (cesta 

na grad, okoli jezera, na območju osrednjega parka…); 
- čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov; 
- spomladansko čiščenje cest in pločnikov (ročno in strojno pometanje); 
- sanacija vozišč po neurjih. 

 
c) Novoletna okrasitev: 
- montaža okrasitve, ki je dodeljena krajevnim skupnostim - izvedba v prvih dneh 

decembra; 
- demontaža okrasitve in skladiščenje – predvidoma od 10. do 20. januarja ali po 

dogovoru; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. SKUPNA PRODAJA V LETIH 2011 IN 2012 
 

OBJEKT PRODAJA 2011 PRODAJA 2012 INDEKS 12/11 
Športna dvorana 232.944 286.519 1,23 
Smučišče Straža 25.860 0 0 
Sankališče Straža 223.233 225.713 1,01 
Grajsko kopališče 162.585 179.994 1,11 
Športni park Bled  19.973 7.326 0,37 
Mini golf 6.058 6.000 0,99 
Skupna raba 389.321 478.251 1,23 
SKUPAJ: 1.059.974 1.183.803 1,05 
SKUPAJ tur. objekti 670.653 705.552 1,12 

Tabela 8: Primerjava realizacije prodaje 2011 in 2012 
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Graf 1: Primerjava prodaje v letih 2011 in  2012 
 

II. DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
1. OSKRBA S PITNO VODO 
 
Lastnici objektov in naprav javnega vodovodnega sistema sta Občina Bled in Občina Gorje. 
Infrastruktura Bled d.o.o. je najemnik objektov in naprav javnega vodovodnega sistema in 
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Bled in občini Gorje. 

 

Javni vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo uporabnike stanovanjskih, poslovnih in 
industrijskih objektov v obeh občinah. Za pravilno izvajanje oskrbe s pitno vodo je potrebno 
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise. 

 
Dejavnost oskrbe z vodo opravljamo s 5 operativnimi delavci. 
 
A. OSKRBA Z VODO 
 
V spodnjih tabelah so predstavljene količine porabljene vode v občini Bled in občini Gorje v 
preteklih letih za gospodinjstva in ostale uporabnike - dejavnost. 
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Tabela 1a: Količina porabljene vode v občini Bled 

 

 
OBČINA BLED 

 
MERSK

A 
ENOTA 

 

GOSPODI
NJSTVA 

DEJAVNO
ST 

SKUPAJ 

2008 m3 440.272 314.617 754.889 

2009 m3 394.604 310.157 704.761 

2010 m3 407.086 308.216 715.302 

2011 m3 382.189 322.496 704.685 

2012 m3 379.402 325.904 705.306 

 

Tabela 1b: Količina porabljene vode v občini Gorje 

 

 
OBČINA GORJE 

 
MERSK

A 
ENOTA 

 

GOSPODI
NJSTVA 

DEJAVNO
ST 

SKUPAJ 

2008 m3 146.896 13.917 160.813 

2009 m3 145.561 13.758 159.319 

2010 m3 126.739 21.669 148.408 

2011 m3 123.837 25.444 149.281 

2012 m3 120.495 24.872 145.367 

 

Tabela 1c: Količina skupno porabljene vode v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjih let 

 
 

STORITEV 
 

MERSKA 
ENOTA 

 

 
 

SKUPAJ 

2005 m3 955.513 

2006 m3 920.094 

2007 m3 919.513 

2008 m3 915.702 

2009 m3 864.080 

2010 m3 863.710 

2011 m3 853.966 

2012 m3 850.673 
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Količina skupno porabljene vode se je v primerjavi z lanskim letom bistveno ni spremenila. 
  
Obračun storitev oskrbe s pitno vodo 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 63/2009) se vodarina uporabnikom obračunava s postavkami: 
 
1. Omrežnina - je prihodek lastnika  vodovoda, to je občine. Občina je Infrastrukturi Bled d.o.o. 
dala v najem vodovodno infrastrukturo za zakonsko predpisano najemnino oz. omrežnino. 
Omrežnina je določena na letni ravni in se obračunava mesečno, glede na predpisane faktorje 
zmogljivosti priključkov, določenih z dimenzijo vodomera in pretokom v m3/h. Osnovna enota za 
izračun omrežnine je najnižja dimenzija vodomera DN13. 
 
2. Vodarina - je prihodek Infrastrukture Bled d.o.o., kot izvajalca dejavnosti. Stroški vodarine 
vključujejo vse stroške izvajalca za določeno storitev. Veljavna cena od meseca novembra 2009 
dalje je 0,3580 EUR/ m3. 
 
3. Vodna povračila  - so prihodek države, ki je odmerjen z odločbo Agencije RS za okolje. 
 

Cene so enake za gospodinjstva in dejavnost ter enake za obe občini. V ceni storitve vodarine 
niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse. 
 
 
B. IZVEDENA DELA 
 
Na celotnem vodovodnem omrežju v občini Bled in občine Gorje so se izvajala redna vzdrževalna 
in investicijska dela in naloge, skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah ter veljavnima 
občinskima odlokoma, ki urejata oskrbo s pitno vodo. 
 
 
 Zajetje Ovčja jama 
 
1. čiščenje zajetja in vzdrževanje okolice z letno košnjo (spomladansko čiščenje, obsekovanje 

vej in podrasti), 
2. kontrola zajetja, 
3. kontrola in vzdrževanje dostopnih poti, ograj in opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel 

do zajetja,  
4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventuelno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih 

dostopnih vidnih armatur po objektu, 
5. redna kontrola, jemanje vzorcev vode za analizo, 
6. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo - 

ZZVK,  
7. poročilo o meritvah in vrednotenje - ZZVK, 
8. redna kontrola nivoja vode v zajetju. 
 
 
 Magistralni cevovod Radovna 
 
1. čiščenje raztežilnika 590 (Zg. Gorje), 
2. kontrola in vzdrževanje dostopnih poti, ograj in opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel 

do vodovodnih objektov in naprav, 
3. meritev upornosti na vseh objektih vodovoda, 
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4. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventuelno zamenjavo 
armatur ter LTŽ pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev, 

5. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventuelno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih 
dostopnih vidnih armatur, 

6. redna kontrola nivoja vode v raztežilniku,  
7. redna kontrola, jemanje vzorcev vode za analizo, 
8. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo - 

ZZVK,  
9. poročilo o meritvah in vrednotenje - ZZVK, 
10. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno 

košnjo, 
11. redna kontrola celotnega pregleda vodovodnega sistema z vpisom videnja v knjigo, 
12. kontrola tunela Grabče - Sp. Gorje, 
13. kontrola zračnikov, ventilov, zasunov, 
14. vzdrževanje jaškov. 

 
 Ostalo vodovodno omrežje: 
 
1. čiščenje zajetij in objektov ter vzdrževanje okolice (spomladansko čiščenje), 
2. čiščenje rezervoarjev, raztežilnikov ter črpališč, 
3. kontrola in vzdrževanje dostopnih poti, ograj, opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel do 

vodovodnih objektov in naprav, 
4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventuelno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih 

dostopnih vidnih armatur po posameznih objektih, 
5. meritve upornosti na vseh objektih vodovoda, 
6. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventuelno zamenjavo 

armatur ter LTŽ pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev, 
7. izpiranje in dezinfekcija sekundarnih cevovodov ter ponovna vzpostavitev v normalno 

obratovanje, 
8. redna kontrola požarnih hidrantov in obnova označb z namestitvijo manjkajočih delov na 

hidrantih  v sodelovanju s Prostovoljnimi gasilskimi društvi, 
9. kontrola vodomerov in zamenjava pokvarjenih (tekoče in ob popisu), 
10. redna zamenjava vodomerov v skladu z zakonskimi predpisi, 
11. redno mesečno in letno odčitavanje vodomerov, 
12. montaža sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov, 
13. investicijsko vzdrževanje cevovodov na posameznih vidnih mestih in intervencijska odprava 

eventuelnih napak, 
14. obnova hišnih priključkov, 
15. redna kontrola nivoja vode v posameznih rezervoarjih, raztežilnikih in črpališčih, 
16. fazna obnova zaščitnih ograj pri zajetjih, 
17. zamenjava posameznih ventilov v vodomernih jaških, 
18. obnova vodovodov sekundarnega značaja (v slabem stanju ali premajhne prepustnosti), 
19. redna kontrola, jemanje vzorcev vode za analizo, 
20. zamenjava poškodovanih LŽ kap za zasune in zaporne ventile hišnih priključkov,  
21. montaža vodomerov uporabnikom, ki so že priključeni na javni vodovod (pavšalisti), 
22. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno 

košnjo, 
23. redna kontrola celotnega pregleda vodovodnega sistema po posameznih področjih z vpisom 

videnja v knjigo, 
24. meritve na rezervoarjih, 
25. sodelovanje z inšpekcijskimi službami, 
26. nadzor pri novogradnjah. 
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Poleg navedenih vzdrževalnih del se uporabnikom zagotavlja dežurna služba izven delovnega 
časa - ob nedeljah in praznikih - štiriindvajset ur dnevno. 
 
V letu 2012 je bilo zamenjanih ali novo vgrajenih 668 kos vodomerov različnih dimenzij. 
Menjave vodomerov se vršijo skozi celotno leto.  
S sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov je opremljenih 36 kombiniranih vodomerov, ki 
jih je bilo potrebno predtem mesečno odčitavati.  
 
 
Kemijska in biološka analiza vode 
 
V letu 2012 so bili odvzeti vzorci na kontrolnih točkah, ki jih vsebuje plan in načrt HACCP študije 
za posamezen vodovodni sistem. Odvzeto je bilo naslednje število vzorcev: 

 

Tabela 2: Število odvzetih vzorcev po načrtu HACCP 

 

Vodovod 
Mikrobiološke 

preiskave 
Kemijske 
preiskave 

Skupaj 
Število 

neustreznih 
vzorcev 

Vodovod  Radovna 130 10 140 9 

Vodovod Bohinjska Bela – VAS 
izvir Slamniki* 3 0 3 1 

Vodovod Bohinjska Bela - ZP 10 2 12 0 

Vodovod Obrne 22 2 24 4 

Vodovod Kupljenik 8 1 9 0 

izvir Zmrzlek* 4 1 5 1 

izvir Dobravca* 2 2 4 0 

izvir Želežniški* 2 0 2 1 

SKUPAJ 181 18 199 16 

 
 
Po naročilu Občine Gorje smo na vodovodu Zatrnik, ki ni v našem upravljanju, odvzeli vzorce za 
kontrolo kakovosti vode. 
 

Vodovod 
Mikrobiološke 
preiskave 

Kemijske 
preiskave 

Skupaj 
Število 
neustreznih 
vzorcev 

Vodovod  Zatrnik 18 1 19 13 

 
 
Sočasno z odvzemom vzorcev pitne vode je bila opravljena tudi terenska meritev temperature 
pitne vode. Glede na neustreznost vzorcev na vodovodu Zatrnik velja obvezno prekuhavanje 
vode. 
 
 

Obnova vodovoda – investicije  BLED 

 
 Investicija Cesta v Vintgar 
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V sklopu obnove cestišča in gradnje pločnike se je na območju Ceste v Vintgar obnovil vodovod v 
skupni dolžini 307 m, hkrati pa so se obnovili še obstoječi hišni priključki. Gradbena dela je 
izvajalo podjetje VGP. Hkrati z obnovo vodovoda so bilo obnovljeni tudi hidranti. 
 

 Investicija Zagoriška cesta 
 
Na območju Zagoriške ceste je Občina Bled nadaljevala z obnovo komunalnih vodov. Obnovljeni 
so bili hišni vodovodni priključki – 15 kos in glavni cevovod – 237,50 m. Gradbena dela je 
izvajalo podjetje CP Kranj d.d.  

 
 
 
 

 Investicija Zasip, Rebr 
 
Na območju Rebra so se v pomladnem času začela dela za izgradnjo in obnovo komunalne 
infrastrukture. Na omenjenem odseku se je tako obnovilo vodovodno omrežje in sicer od mesta 
obnove v preteklih letih do črpališča v dolžini 40 m in potem še cca. 53 m cevovoda za nadaljnjo 
oskrbo s pitno vodo. Obnovljenih je bilo tudi 11 hišnih priključkov. Glede na težaven dostop in 
gostoto komunalnih vodov je bilo pri izvajanju gradbenih del precej težav. Gradbena dela je 
izvajalo podjetje Kovinar gradnje d.o.o.. Dela so bila zaključena v mesecu septembru. 
 
  

 Investicija Lip Bled 
 
Na območju Lip Bleda se je sočasno z gradnjo plinovoda izvedla tudi obnova glavnega cevovoda, 
ki je potekal vzporedno s predvideno traso plinovoda. Azbestne cevi smo nadomestili z NL, 
obnovljeno je bilo 78 m cevovoda. Dela so se zaključila v mesecu novembru, izvajalec gradbenih 
del je podjetje Gradbeništvo Strnad. Zaradi dimenzije cevovoda fi 250 je bila obnova vodovoda 
dokaj zahtevna. 
 
 

 Investicija Za žago 
 
V sklopu obnove nadvoza nad železniško progo se je obnovil tudi del cevovoda, ki je bil že 
dotrajan in neprimerni dimenzij. Gradbena dela za nov vodovod je izvajalo podjetje Rafael d.o.o., 
obnovljeno je bilo 124 m vodovoda in 4 hišni priključki. 
 
 

 Investicija Ribno, Triglavska cesta 
 

Na območju Triglavske ceste v Ribnem je potekala gradnja plinovoda. Sočasno z gradnjo se je 
obnovilo tudi 154 m cevovoda in 12 hišnih priključkov. Vgrajevale so se PEHD cevi dimenzije 
110 in 90. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gradbeništvo Strnad. 
 
 

 Investicija Ribno, Za Pižem 
 
Sočasno z gradnjo plinovoda se je obnovil tudi dotrajan cevovod na območju Za Pižem. Obnovilo 
se je 6 hišnih priključkov in 138 m cevovoda. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gradbeništvo 
Strnad. Na območju je bil zamenjan tudi hidrant za požarno vodo. 
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 Investicija Njivice - Mlino 
 
Konec leta 2012 se je začela obnova vodovoda Njivice Mlino. Na javnem razpisu je izvedbo del 
pridobilo podjetje Gratel d.o.o., ki je z našim podjetjem sklenilo pogodbo za dobavo in montažo 
vodovodnega materiala. Do konca leta je bilo že obnovljeno 376 m vodovoda, z deli pa se bo 
nadaljevalo v prihodnjem letu. 
 

 Hidrantno omrežje 
 
V skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo so bila opravljana nujna vzdrževalna dela in 
zamenjava hidrantov. Stroški zamenjave in vzdrževanja hidrantnega omrežja se krijejo iz 
občinskega proračuna. Letni periodični pregled hidrantov bo opravljen v jesenskem času. 
 
 

Obnova vodovoda – investicije GORJE 

 
 

 Investicija Spodnje laze 
 
V jesenskem času se je obnovil del cevovoda na Spodnjih Lazah in sicer od črpališča na Spodnjih  
Lazah proti objektu Spodnje Laze 18. V sklopu obnove vodovoda je bilo zamenjanih tudi del 
armatur v črpališču vključno s črpalkami in prenovo električne napeljave. Obnovljeni so bili tudi 
4 hišni priključki na obravnavanem območju. Gradbena dela je izvajal Kraigher Klemen s.p.. 

 
 Hidrantno omrežje 

 
V skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo so bila opravljana nujna vzdrževalna dela in 
zamenjava hidrantov. Stroški zamenjave in vzdrževanja hidrantnega omrežja se krijejo iz 
občinskega proračuna. Letni periodični pregled hidrantov bo opravljen v jesenskem času. 
 
 
Zaradi majhnega obsega investicij, ki so bile izvedene na javnem vodovodu v občini Bled in 
občini Gorje v času skupne občine Radovljica, je potrebno v prihodnje stalno predvideti nujne 
posege na vodovodu, predvsem tam, kjer so cevovodi v najslabšem stanju. Zato je v prihodnje 
plan izvesti naslednja dela na vodovodu: 
- zamenjavo AC cevi (zmanjševanje nekontroliranega odtekanja vode zaradi "propustnosti" 

vodovodne napeljave javnega vodovodnega sistema), 
- povečanje presekov cevi na posameznih cevovodih, 
- izgradnjo novih vodovodov, s katerimi bomo zagotovili zadostno količino vode 

uporabnikom, 
- nadzor kvalitete vode in 
- zmanjšanje oz. ukinitev pavšalne porabe vode (sistematično vgrajevanje vodomernih 

števcev). 
 
Z novimi investicijami na javnem vodovodu se bo podaljšala življenjska doba vodovoda, hkrati 
pa se bo zagotovilo, da bodo imeli uporabniki zadostno količino kvalitetno ustrezne pitne vode.  
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2. RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Na območju obeh občin je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki 
je predpisan s posameznimi občinskimi odloki, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in s 
sprejetim programom ravnanja z odpadki. 

 

Določbe odlokov in programa so obvezne za vse povzročitelje in izvajalce, ki so vključeni v 
sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Sem spadajo vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci 
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju občin, ki delujejo in pri katerih 
nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče.  

 

Pri delu na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati tudi veljavne evropske in republiške 
predpise o ravnanju s komunalnimi odpadki. 

 

 

A. ODVOZ ODPADKOV 
 

Dejavnost javne službe je organizirana na celotnem območju obeh občin, kot izvajalec pa smo jo 
v letu 2012  zagotavljali s prevzemanjem ostanka komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih 
in odlaganjem na odlagališču Mala Mežaklja. Za ostale ločeno zbrane frakcije imamo pogodbe oz. 
dogovore s pooblaščenimi zbiralci, ki ločene frakcije zbirajo. 

 

Pokritost odvoza je skoraj 100 %. Za posamezne dele, kjer se odpadki še ne odvažajo, se zbirajo 
podatki o uporabnikih in možnostih izvajanja storitve ravnanja z odpadki. 

 

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov se opravlja s šestimi smetarskimi vozili in 17 
zaposlenimi operativnimi delavci, ostale službe se zagotavljajo v okviru javnega podjetja. Število 
kamionov in zaposlenih velja skupaj za občino Gorje in občino Bled. 

 

Osnova za obračun storitev javne službe, ki se povzročiteljem zaračunava mesečno je velikost 
zabojnika (volumen) ali kilogram ostanka odpadkov. 

 

Za obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (storitev ravnanja z odpadki), 
veljajo v okviru rednega odvoza za posamezne vrste storitev naslednje cene: 

 

Vrsta storitev ravnanja z odpadki    EUR/m3 

1. Zbiranje in odvoz odpadkov – skupaj    16,1435 

1a) Stroški javne infrastrukture      0,0298 

1b) Stroški izvajanja storitve    16,1137 

2. Odstranjevanje odpadkov – skupaj    11,8386 

2a) Odstranjevanje odpadkov – fiksni del    2,3677 
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2b) Odstranjevanje odpadkov – variabilni del      9,4709 

3. Finančno jamstvo       3,5910 

4. Obdelava odpadkov       5,0540 

  

Vozni park 

 
Za prevzemanje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja naslednja vozila: 

- Renault (KR DK-250) : tedenski odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov ter odvoz 
ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat (papir, embalaža). Vozilo je bilo dobavljeno 
konec decembra 2011. Vozilo je namenjeno tudi pranju zabojnikov 120l do 1100l. 
Smetarsko vozilo je last Infrastrukture Bled d.o.o., 

- MB 1828 (KR V6 033): tedenski odvoz ostanka komunalnih odpadkov po ustaljenem 
programu odvoza. Odvoz zabojnikov od 120 l do 1100 l. Vozilo je namenjeno tudi pranju 
zabojnikov 120l do 1100l. Smetarsko vozilo letnik 2005 je last Infrastrukture Bled d.o.o., 

- MB 1828 (KR R3 499): odvoz ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat (papir, embalaža) 
in v zbiralnicah ločenih frakcij (papir, embalaža). Smetarsko vozilo letnik 2003 je last 
Infrastrukture Bled d.o.o., 

- ISUZU NPR 75 (KR NF-866 ): tedenski odvoz ostanka komunalnih odpadkov po 
ustaljenem programu odvoza ter odvoz ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat (papir, 
embalaža) in v zbiralnicah ločenih frakcij (papir, embalaža, steklo). Glede na 
karakteristike vozila je njegov namen pobiranje gospodinjskih odpadkov na področjih, 
kjer je bil dostop z ostalimi večjimi vozili nemogoč oz. zelo otežen. Odvoz zabojnikov od 
120 l do 1100 l. Smetarsko vozilo letnik 2010 je last Infrastrukture Bled d.o.o. 

- ISUZU Q 75 (KR B6-853): Pobiranje ostanka komunalnih odpadkov, ločeno zbranih 
odpadkov (steklo) in pobiranje odpadnih nagrobnih sveč ter zelenega vrtnega odpada. 
Smetarsko vozilo letnik 2005 je last Infrastrukture Bled d.o.o.. 

- ISUZU Q 75 (KR 88-98J): odvoz po naročilu večjih 5 - 7 m3 zabojnikov (ostanek 
komunalnih odpadkov, zeleni vrtni odpad, kosovni odpadki...). Hiab s kleščami oz. 
grabilcem omogoča enostavno nakladanje tudi težjih nerazsutih ali razsutih kosovnih 
materialov. Vozilo omogoča enostavno montiranje tako nadgradnje za odvoz zabojnikov 
kot kiper kesona. Vozilo je letnik 2006 in je last Infrastrukture Bled d.o.o.. 
 

Servisiranje vozil Infrastrukture Bled d.o.o. opravljajo podjetja Renault Trucks d.o.o., GG Bled 
d.d., Integral Avto Jesenice d.o.o., Just d.o.o. Ljubljana in A. Mlakar S.R.L. v Gorici.  

 

Odvoz odpadkov na prevzemnih mestih 

 
Odvoz komunalnih odpadkov se vrši po ustaljenem tedenskem programu s smetarskimi vozili 
individualno, s skupnih zabojnikov in z zbiralnic ločenih frakcij. 

 

Uporabniki imajo možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov na prevzemnih mestih: 

-  1 x tedensko   ostanek komunalnih odpadkov, 

-  2 x mesečno   mešana embalaže (plastična in kovinska), 

-  1 x mesečno   odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska embalaža, 

-  2 x letno    kosovni odpadki iz gospodinjstva, 

-  3 x letno    zeleni vrtni odpad iz gospodinjstva. 
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Odvoz odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij 

Odvoz odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij poteka po ustaljenem razporedu. Frakcije se pobirajo 
minimalno 1 x tedensko, v poletni sezoni in na posameznih lokacijah pa frekvenco prilagodimo 
zbranim količinam.  

 

Uporabniki imajo v zbiralnici ločenih frakcij možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov: 

- odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska embalaža, 
- mešana embalaže (plastična in kovinska), 
- odpadna steklena embalaža, 
- biološki kuhinjski odpadki. 

 

V večjih zbiralnicah ločenih frakcij so dodatno postavljeni tudi zabojniki za zeleni vrtni odpad oz. 
zabojnik za oblačila. 

 

Prevzem odpadkov v zbirnem centru 

V zbirnem centru imajo uporabniki možnost oddaje vseh vrst odpadkov, določenih v Programu 
ravnanja z odpadki. Posamezno vrsto odpadkov se odlaga v ustrezno označene zabojnike in 
posode. 

Zbirni center je odprt v delovnikih od 7.00 do 19.00, v soboto pa od 8.00 do 12.00. 

 

 

B. ZBRANE KOLIČINE ODPADKOV 
 
OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
V tabeli 1 in diagramu 1 je prikazana količina ostanka komunalnih odpadkov predana podjetju 
JEKO - IN d.o.o., Jesenice na obdelavo (odvoz iz gospodinjstev in dejavnosti).  S 1.1.2012 je na 
deponiji Mala Mežaklja postavljena prenosna naprava za obdelavo ostanka komunalnih 
odpadkov, ki v povprečju izloči 11,6% količine zbranih odpadkov, zato so odložene količine na 
deponijo manjše od zbrane količine. 
 

Tabela 1: Zbrana količina ostanka komunalnih odpadkov po mesecih 

 
 

mesec 
(kg) 

 

ZBRANA 
KOLIČINA  

          (obdelava) 

 
ODLOŽENA 
KOLIČINA  

(odloženo) 
januar 137.060 121.160 
februar 102.120 90.270 
marec 146.940 129.890 
april 141.930 125.470 
maj 145.340 128.480 
junij 162.940 144.040 
Julij 189.060 167.130 
avgust 209.000 184.760 
september 154.440 136.520 
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oktober 167.820 148.350 
november 125.000 110.500 
december 122.960 108.700 

  SKUPAJ 
 

1.804.610 
 

1.595.270 

Bled 1.515.870 1.340.030 

Gorje 288.740 255.240 

KOSOVNI ODPADKI 

 
Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu in 
predložitvi kupona. 

 

Odvoz kosovnih odpadkov poteka v pomladnem (marec, april, maj) in jesenskem (september, 
oktober, november) terminu. Za kosovni odvoz uporabniki dobijo 2 kupona, z enim kuponom je 
zagotovljen brezplačen odvoz 2 m3 odpadkov.  

 

Kupon za kosovni odvoz ne zajema brezplačnega odvoza gradbenega materiala, salonitnih plošč, 
avtomobilskih delov, avtomobilov. 

 

Odlaganje kosovnih odpadkov je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje 
organizirano skozi celo leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu. 

 

V občini Gorje je bilo koriščenih 121 kuponov, kar pomeni da je bilo v občini Gorje v Ietu 2012 
zbranih cca. 240 m3 različnih kosovnih odpadkov.  

 

Na območju občine Bled je bilo koriščenih 290 kuponov. S koriščenjem 2 m3 kosovnega odvoza 
na kupon je bilo tako skupaj zbranih okrog 580 m3 kosovnih odpadkov. 

 

S 1.1.2012 so na deponiji zaradi predhodne obdelave odpadkov začeli z ločenim zbiranjem 
kosovnih odpadkov. Omenjene odpadke smo zato v zbirnem centru zbirali ločeno in jih nato 
ločeni pripeljali na odlagališče. Kosovnih odpadkov se pred odlaganjem predhodno ne obdela, 
zato je zbrana količina enaka odloženi. 
 
Ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki so bili odloženi na deponiji Mala Mežaklja. Leta 
2012 je bilo odloženih kar 563.710 ton manj odpadkov kot v letu 2011, kar pomeni, da smo 
odloženo količino zmanjšali za 25 %.  

 
Diagram 3: Primerjava odloženih količin na deponijo v letu 2012 in 2011   
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LOČENO ZBRANI ODPADKI  IN ODPADNA EMBALAŽA  

 
V nadaljevanju so predstavljene zbrane količine odpadkov po različnih vrstah odpadkov in 
sklopih.  

Tabela 4: Količina zbrane odpadne embalaže in ostalih ločenih frakcij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leto 
 

skrinje 
(kg) 

elektronika 
(kg) 

monitorji 
(kg) 

sijalke 
(kg) 

kovine 
(kg) 

klas. št. 20 01 23* 20 01 36  20 01 35* 20 01 21* 20 01 40 

2012 14.460 26.720 13.450 670 55.730 

2011 14.360 26.060 18.070 540 106.210 

 

Leto 
 

baterije, 
akumulato

rji (kg) 

ravno steklo 
(kg) 

jedilno olje 
(kg) 

les (kg) 
zeleni 

odpad (kg) 

klas. št. 20 01 33* 20 01 02 20 01 25 20 01 38 20 02 01 

2012 2.740 41.980 2.730 348.350 316.430 

2011 3.640 32.760 1.442 406.260 352.820 

 
 

Diagram 4: Primerjava zbrane odpadne embalaže v preteklih letih 
 

Leto  
 

 
Papir in 
papirna 

embalaža 
(kg) 

 

Steklena 
embalaža 

(kg) 

Mešana 
embalaža 

(kg) 

bela tehnika 
(kg) 

klas. št.  15 01 01 15 01 07 15 01 06 20 01 36 

2012 399.648 361.020 432.940 23.820 

2011 398.800 319.700 352.290 18.940 
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Količine zbrane odpadne embalaže so se v primerjavi z lanskim obdobjem povečale, pri čemer 
je najbolj opazen porast zbranih količin mešane embalaže, ki znaša več kot 20 %. 
 
Ločeno zbrano embalažo predajamo družbam za odpadno embalažo: Slopak, Interseroh in 
Surovina. V letošnjem letu se je obstoječim družbam pridružilo še podjetje Unirec d.o.o.. 
Vse ostale zbrane ločene odpadke prepuščamo pooblaščenim zbirateljem Dinos d.d., Humko 
d.o.o., Biomasa Ovsenik, Koto d.o.o., Biofutura d.o.o., Slopak d.o.o., Bitea d.o.o., itd.. 
 
 
BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI 
 
V letu 2011 smo v mesecu juliju pričeli z zbiranjem bio razgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 
08). V ta namen smo v obstoječih zbiralnicah ločenih frakcij postavili rjave zabojnike označene z 
nalepko biorazgradljivi kuhinjski odpadki. Oddaja zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih 
odpadkov je bila organizirana pri podjetju Biofutura d.o.o. in kasneje v podjetju Koto d.o.o.o.. Oba 
predelovalca omenjene odpadke predelujeta v bioplinarni. V sistem zbiranja so se vključili tudi 
nekateri povzročitelji iz dejavnosti.  
 
V letu 2012 smo tako na predelavo odpeljali v okviru izvajanja javne službe 253.630 kg  
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, hkrati pa smo odpeljali 25.530 kg odpadkov od 
povzročiteljev iz dejavnosti, kar pomeni skupno oddano količino 279.160 kg. 
 
 
NEVARNI ODPADKI 

 

Glavna akcija zbiranja nevarnih odpadkov je potekala 21. aprila 2012 v organizaciji in tehnični 
izvedbi podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.. Nevarni odpadki se v manjših količinah zbirajo 
preko celega leta v zbirnem centru. 

 

Glede na količino zbranih nevarnih odpadkov po potrebi organiziramo še dodatne odvoze 
nevarnih odpadkov v jesenskih mesecih. 

 

Tabela 5: Sestava in količine zbranih nevarnih odpadkov v letu 2012 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

papir steklo mešana

2010 2011 2012

kg 
Primerjava zbrane odpadne embalaže v preteklih letih 
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Onesnažen
a embalaža 

Barve, laki 
Mazalna, 

strojna olja 
Oljni filtri 

 
Olje, 

Maščobe 
 

Jedilno olje 

klas. št. 150110* 200127* 130205 160107* 200126* 200125 
2012 20 9.636 470 90 420 175 

 

 
 

Pesticidi Zdravila 
Pb akumu- 

latorji 
Baterijski 

vložki 
Kartuše Čistila 

klas. št. 200119* 200131* 160601* 200133* 080318 200129* 
2012 180 400 120 914 5 390 

 

Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2012 zbrano 12.820 kg nevarnih odpadkov. Med 
zbranimi nevarnimi odpadki količinsko prevladujejo odpadne barve in laki in sicer 75,16% 
celotne teže zbranih odpadkov, velik delež predstavljajo še baterijski vložki 7,13% ter 
mazalna in strojna olja 3,67%.  

 

Ostale količine odpadkov so zbrane v manjših deležih in količinah, vendar jih zaradi nevarnosti 
onesnaženja v primerih nepravilnega shranjevanja in odstranjevanja ne smemo zanemarjati.   

 

Zbiranje in oddajanje nevarnih odpadkov v organiziranih akcijah ni le stvar kulture 
posameznika, temveč predvsem  skrb za zdravje in okolje, kar pomeni, da so občani dosledni pri 
ločevanju in zbiranju nevarnih odpadkov. 

 
OBLAČILA IN TEKSTIL 
 
Podjetje Humana d.o.o. Ljubljana zagotavlja zabojnike za ločeno zbiranje obleke in tekstila. 
Zbrano količino oddajamo podjetju Humana d.o.o. in zbiralcu Hafner Bogdan s.p.. 
 
Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadkov: 
 
1 – dvorišče zbirni center, 
2 – Bohinjska Bela – za trgovino Mercator, 
3 – Ribno – pred trgovini, 
4 – Spodnje Gorje – na avtobusni postaji, 
5 – pred upravno stavbo Rečiške ceste in 
6 – na eko otoku Vezenine. 
 
Zabojnike z oblačili redno praznimo. Zbrane količine so zelo podobne lanskim v enakem 
obdobju. 
 
Tabela 6: Količine zbrane obleke in tekstila 

 
 
 
 
 
 

OBLEKE IN TEKSTIL 
 

2012 
 

2011 

Skupaj (kg) 31.050 48.880 
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Odpadne nagrobne sveče 
 
Na vseh pokopališčih v občini Bled in občini Gorje so postavljeni zabojniki z nalepkami za 
posamezno vrsto odpadkov. Odpadne nagrobne sveče se oddaja pooblaščenemu prevzemniku 
Interseroh d.o.o. in Prons d.o.o. preko prevoznika Saubermacher Slovenija d.o.o. Količina zbranih 
sveč v letu 2012 je 17.760 kg. 
 

Zeleni odpad 

 

Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz zelenega odpada po predhodnem naročilu in 
predložitvi kupona. 

 

Odvoz zelenega vrtnega odpada poteka v pomladnem (marec, april, maj), poletnem (junij, julij, 
avgust) in jesenskem (september, oktober, november) terminu. Termini odvozov so bili prav 
tako predstavljeni v koledarju odvozov. Za zeleni vrtni odpad uporabniki dobijo 3 kupone, z 
enim kuponom je zagotovljen brezplačen odvoz 1 m3 odpadkov.  

 

Odlaganje zelenega odpada je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje organizirano 
skozi celo leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu. 

 

Odvoz zelenega odpada so v občini Gorje koristili uporabniki z 91 kuponi, v občini Bled pa 
uporabniki z 433 kuponi. Na ta način je bilo zbranih cca. 524 m3 zelenega vrtnega odpada.  

 

Zbrane količine zelenega odpada smo oddali pooblaščenim prevzemnikom. 

 

 

Zbiranje odpadkov v zbirnem centru 

 

Lokacija obstoječega zbirnega centra, njegov delovni čas ter možnost odlaganja vseh vrst 
odpadkov občani vse bolj koristijo, s čimer zmanjšujemo število divjih odlagališč in količine 
odloženih odpadkov na deponijo. To nakazujejo tudi podatki o zbranih količinah, ki so 
predstavljane v nadaljevanju. 

 

Tabela 7: Evidenca ločeno zbranih odpadkov v zbirnem centru na Rečiški cesti 

 

 

mesec 
EMBAL

AŽA 
ZELENI 
ODPAD 

GRADB. 
MATER. LES 

MEŠANI 
ODPAD

KI 

KOSOVN
I 

ODPAD
KI 

OSTALI 
ODPAD

KI 

Skupaj 
(m3) 

2012 
605 450 572 168 107 323 289 
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Iz tabele 6 je razvidno, da je bilo v zbirnem centru v letu 2012 skupaj zbranih več kot 2.500 m3 

različnih ločeno zbranih odpadkov, od tega 24 % zbrane količine predstavlja embalaža.  

 

Zbrane količine v zbirnem centru se v večini frakcij povečujejo, saj je delovni čas prilagojen 
uporabnikom, ki svoje ločene odpadke lahko nemoteno oddajajo v prisotnosti osebja na zbirnem 
centru. 

 

 
 
 
 
 
 
OSTALI LOČENO ZBRANI ODPADKI 
 
Drugi odpadki iz mehanizma obdelave odpadkov 
 
S 1.1.2012 je na deponiji Mala Mežaklja potrebno vse mešane komunalne odpadke predhodno 
obdelati. Razlika med zbrano in deponirano količino mešanih komunalnih odpadkov 
predstavljajo odpadki s klasifikacijsko številko 19 12 12. V letu 2012 je bilo tako s strani 
Infrastrukture Bled d.o.o. evidentirano 209.340 kg teh odpadkov. 
 
Gradbeni odpadki 
 
Gradbene odpadke odlagamo v Gramoznici Ribno. Prevzem gradbenih odpadkov izvaja družba 
Eco SM d.o.o. na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Agencija RS za okolje. V letu 2012 je bilo na 
omenjeni deponiji odloženo skupaj 364.200 kg gradbenih odpadkov (17 01 07, 17 03 02,17 05 
04,17 05 06,17 08 02,17 09 04).  
 
Avtomobilske gume 
 
V zbirnem centru je bilo v letu 2012 zagotovljeno brezplačno prevzemanje avtomobilskih gum 
(16 01 03). Na tak način je bilo zbranih za 8.600 kg avtomobilskih gum. 
 
Salonitne plošče 
 
Posebno pozornost je potrebno posvečati tudi ločenemu zbiranju azbestnih izdelkov, ki 
zahtevajo specifično ravnanje. Tako je bilo v zbirnem centru zbranih 15.410 kg salonitnih plošč 
(17 06 05), ki jih pooblaščeni zbiratelj Eržen d.o.o., Lesce prepelje v oskrbo na deponijo na 
Mežakljo. 
 
Delci plastike 
 
Na deponijo na Malo Mežakljo je bilo odloženih tudi 18.170 kg odpadkov, ki vsebujejo delce 
plastike. Omenjeni odpadek je nastal v podjetju JIB DESIGN, ki izdeluje kalupe za plovila. 
 
Odpadki s čistilnih naprav 
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V letu 2012 je bilo z objekta ČN Bled na deponijo na Malo Mežakljo prepeljano 12.230 kg 
odpadkov, klasificiranih kot ostanki na grabljah, sitih in muljev (19 08 01 in 19 08 05) iz čistilnih 
naprav komunalnih odpadnih vod. Dogovor za deponiranje omenjenih odpadkov sta sklenili 
podjetji WTE in Jeko-in d.o.o., Infrastruktura Bled d.o.o. v omenjenem primeru nastopa kot 
prevoznik odpadka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.  PRANJE ZABOJNIKOV 
 
Vozilo MB 1828 in vozilo Renault sta namenjena pranju zabojnikov volumna 120 l do 1100 l. 
Pranje zabojnikov poteka od meseca marca do konca oktobra, v primeru ugodnih vremenskih 
razmer se storitev pranja lahko zagotavlja tudi v mesecu oktobru. V zimskem času je pranje 
zabojnikov onemogočeno zaradi nizkih temperatur.  
 
Zabojnike iz gospodinjstev in dejavnosti peremo v skladu s potrebami na terenu, vendar najmanj 
2 x letno. 
 
Na območju občine Bled in občine Gorje, kjer je izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki 
Infrastruktura Bled d.o.o. je v letu 2012 nastalo 4.737.218 kg evidentiranih komunalnih in njim 
podobnih odpadkov, ki so bili odstranjeni v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Od tega je bilo komunalnih odpadkov, ki so se odložili na deponiji 1.727.790 kg, kar glede na 
preteklo leto predstavlja velik uspeh (- 563,7 t). 
 
Povečale so se zbrane količine embalaže (papirne, mešane, steklene) in sicer za 122,8 t. 
 
Skupne količine drugih ločenih frakcij so se zmanjšale predvsem na račun zbranih količin 
gradbenih odpadkov, zelenega vrtnega odpada, lesa in prepeljanih odpadkov iz čistilnih naprav 
(- 235,8 t).  
 
Tabela 8: Primerjava evidentiranih odpadkov v letu 2012 
 

 
leto 

 
deponija 

(kg) 
 

 
eko otoki in zbirni center 

(kg) 

 
skupaj (kg) 

 
komunalni 

odpadki 
papir steklo 

mešana 
embalaža 

ostalo skupaj zbrano 

2005 3.250.900 198.280 186.610 107.500 602.579 4.345.869 
2006 3.315.040 278.360 233.560 132.950 541.970 4.501.880 
2007 3.349.375 315.640 260.010 153.342 1.156.658 5.235.025 
2008 3.138.900 357.800 277.492 189.231 1.911.346 5.874.769 
2009 2.852.160 345.032 274.577 200.160 1.833.602 5.505.531 
2010 2.929.600 368.828 277.540 220.580 1.917.712 5.714.260 
2011 2.291.500 398.800 319.700 352.290 2.051.639 5.413.929 
2012 1.727.790 399.648 361.020 432.940 1.815.820 4.737.218 
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Delež odloženih komunalnih odpadkov glede na zbrane komunalne odpadke 
Zbrani komunalni odpadki    4.083.053 
Odloženi komunalni odpadki   1.727.790 
% odloženih KO            42 % 
 
Delež odloženih komunalnih odpadkov glede na celotno zbrano količino odpadkov 
 
Zbrani odpadki     4.737.218 
Odloženi komunalni odpadki   1.727.790 
% odloženih KO            36 % 
 
 

3. SKUPNA RABA GORJE 

 
 
Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, parkov in drugih javnih površin. V mesecu 
januarju Občina Gorje potrjuje program letnega vzdrževanja cest in parkov, v mesecu novembru 
pa še posebni plan zimskega vzdrževanja cest. 
 
Dela se izvajajo v dogovoru s predstavniki Občine Gorje, tam kjer se kažejo največje potrebe po 
ureditvi kraja. 
 
Dejavnost skupne rabe v občini Gorje izvajata 2 delavca. V občini Gorje ni bilo delavcev, ki bi 
redna vzdrževalna dela opravljali preko javnih del. Za dejavnost skupne rabe v občini Gorje v 
prihodnje ne pričakujemo novega zaposlovanja. 
 
 
A. IZVEDENA DELA 
 
ZIMSKA SLUŽBA 
 
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti: 

 Priprava zimske mehanizacije, 
 Postavitev in vzdrževanje snežnih kolov, 
 Priprava deponij za sneg, 
 Kontrolni pregledi cestišča, 
 Strojno pluženje cest in pločnikov, 
 Posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici (pesek, mešanica, raztopina),  
 Ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov, 
 Odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja, 
 Pospravilo in čiščenje deponij za sneg, 
 Pospravljanje snežnih kolov, 
 Čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije. 

 

Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture in podizvajalce, v 
primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura na Rečiški 2 
na Bledu. 

 

Z nabavo traktorja Carraro Rondo se je uredilo redno in kvalitetno čiščenje pločnikov v Občini 
Gorje v času zimske službe.  
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V nadaljevanju predstavljamo še količine opravljenega dela in porabo materiala za posipanje v 
letu 2012 (1-12): 

 

 
OBČINA BLED 

 
pluženje, posipanje, odvoz snega (ure) 

Infrastruktura Bled 60,50  
Kunšič Boris 56,50 
Mežek Mirko 88,00 
Rozman  Davorin 11,50 
Urevc Davorin 14,00 

  
 

 
Material za posipanje 
 

OBČINA GORJE 

sol 44.600,00 kg 
raztopina 18.920,00 lit 
mešanica 27,70 m³ 
pesek 35,58m³ 

 
 
 
LETNO VZDRŽEVANJE  
 
Na področju letnega vzdrževanja cest, parkov in drugih javnih površin so se na področju skupne 
rabe izvajala redna vzdrževalna dela po letnih programih, ki jih sprejme občina. Poleg naštetega 
Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja posamezna dela po predhodnem dogovoru in naročilu Občine 
Gorje. 
Urejanje in vzdrževanje javnih površin 
 
 trebljenje vseh zelenih površin ter odvoz zelenega odpada, 
 obrezovanje in odstranjevanje polomljenih vej in drevja, 
 strojno in ročno pometanje vseh, parkirišč in pločnikov, 
 pobiranje smeti po vseh javnih površinah, 
 redno praznjenje košev za smeti vključno na avtobusnih postajah, 
 strojna in ročna košnja zelenic po potrebi, 
 vzdrževanje okolice kulturnih spomenikov  (spomenik I svetovne vojne pri Zadrugi, 

spomenik v Srednja Radovna), 
 strojno in ročno pometanje asfaltnih stez, stopnišč in ostalih javnih površin, 
 redno vzdrževanje sprehajalnih poti: zajeto območje Hom, Vintgar, Pokljuška luknja do 

Zatrnika , Poglejska cerkev ter vseh ostalih sprehajalnih poti na območju Občine Gorje. 
 
Vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture 
 
 popravilo in pleskanje vseh klopi, 
 popravilo in pleskanje vseh košev za smeti, 
 namestitev in vzdrževanje korit za rože, 
 čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov, 
 vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj, 
 ureditev in popravilo avtobusnih postajališč, 
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 namestitev novih košev za smeti,  
 namestitev ovir za promet, 
 namestitev novih lesenih in kovinskih ograj, 
 montaža kovinskih količkov, parkirnih zapor in hitrostnih ovir, 
 nabava osnovnih sredstev ( koši, klopi, količki, ograje), 
 
Vzdrževanje krajevnih cest 
 
 redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest, 
 spomladansko čiščenje krajevnih cest in pločnikov (strojno in ročno pometanje), 
 vzdrževanje obcestnih površin skupaj z odstranjevanjem grmovja in drevja, ki sega v cestno 

telo, Pred posegom predvsem na privatnih parcelah, mora biti izdana ustrezna odločba 
občinskega redarstva ali inšpektorja za občinske ceste,  

 sanacija vozišč po neurjih, 
 redni pregled in vzdrževanje prometnih znakov, 
 izdelava novih koritnic, propustov in jaškov,  
 urejanje bankin ter krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih, 
 dobava in postavitev novih prometnih znakov v skladu z ustrezno odločbo, 
 
Zbiranje in odvoz odpadkov 
 
 zbiranje, recikliranje, odvažanje in deponiranje komunalnih odpadkov iz javnih površin, 
 zbiranje in odvažanje sveč, 
 zbiranje in odvažanje zelenega odpada. 
 
Urejanje pokopališč 
 
 vzdrževanje okolice spominskih obeležij NOB in pokopališča NOB pri cerkvi, 
 obrezovanje žive meje okoli pokopališča NOB . 
 
 

4. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST 

 
Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja v občini Bled štiri pokopališča: Bled, Zasip,  Ribno in 
Bohinjska Bela. V občini Gorje upravlja s pokopališčem v Zgornjih Gorjah, prav tako v obeh 
občinah opravlja dogovorjena dela na pokopališčih NOB . 
 
Na pokopališki dejavnosti imamo redno zaposlenega enega operativnega delavca. V primeru 
potreb manjko pokrivamo z delavci iz drugih dejavnosti. 
 
Na vseh pokopališčih opravljamo nujna vzdrževalna dela: strojna in ročna košnja zelenic na 
pokopališčih, strojna in ročna košnja pokopališča NOB na Bledu in Gorjah, vzdrževanje okolice 
spominskih obeležij na pokopališčih po ostalih KS, obrezovanje živih mej okoli pokopališč in 
obeležij, vzdrževanje poti, odvoz odpadkov, dobava pitne vode, zimska služba.  
 
 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
Vrednostno večjih investicij na pokopališčih v občini Bled in občini Gorje ni bilo.  
 
V letu 2012 smo izvedli pripravljalna dela za žarne grobove in uredili poti, podjetje Arboretum 
Volčji potok je poskrbelo za strokovno obrezovanje živih mej na pokopališču Bled in pokopališču 
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Ribno. Na delu pokopališča Ribno, kjer je obeležje NOB je bila narejena zasaditev novih grmovnic 
in rož. Na pokopališču Ribno in Bled so bili na pomožnih objektih zaradi kraje zamenjani deli 
žlebov. 
 
Na pokopališču Gorje je bil opravljen pregled zelenih površin z namenom ocene dejanskega 
stanja. Pri tem je bilo ugotovljeno, da smreke, ki rastejo na spodnjem delu pokopališča ob 
mrliških vežicah že povzročajo škodo na samem objektu in živi meji. Strokovne službe podjetja 
Arboretum Volčji potok so izdale mnenje glede smrek, da se jih čimprej odstrani. V 
pomladanskem času smo zato smreke odstranili, prav tako je bila na spodnjem delu zamenjana 
živa meja. 
S podjetjem Arboretum Volčji potok je bila v septembru 2012 sklenjena pogodba o vzdrževanju 
in obrezovanju žive meje na pokopališčih Gorje, Bled in Ribno. 
 
 
ŠTEVILO GROBNIH MEST 
 
Na pokopališču Bled je 1241 grobov, na pokopališču Ribno 212, pokopališču Bohinjska Bela 195 
in pokopališču v Zasipu 110. Skupaj je tako v občini Bled 1758 grobov. Na pokopališču Bled po 
potrebi urejamo dodaten prostor za enojne vrstne in žarne grobove na novem delu pokopališča. 
Na pokopališču Gorje je trenutno 690 grobnih mest. 
 
V tabeli je prikazano število grobov po vrsti groba v občini Bled in občini Gorje. 
 
 
 

 
Zaradi pomanjkanja prostora na pokopališču Gorje in Ribno morata občini nujno priskrbeti 
projektno dokumentacijo za razširitev pokopališča. Na podlagi projektne dokumentacije bi se 
lahko izvedla razširitev omenjenih pokopališč in rešil problem pomanjkanja prostora. Glede na 
hitrost zapolnjevanja grobnih mest bo tudi za pokopališče Bled potrebno razmišljati o razširitvi. 
 
 
ODVOZ ODPADKOV  
 

 
Vrsta groba 
 

 
Občina Bled 

 

 
Občina Gorje 

 
 
Žarni grob 
 

234 - 

 
Enojni grob 
 

1.214 320 

 
Dvojni grob 
 

297 316 

 
Trojni grob 
 

9 54 

 
Grobnica 
 

4 - 

 
Skupaj 
 

1.758 690 
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Ostanek komunalnih odpadkov 
 
V letu 2012 je bilo na pokopališčih zbranih in odpeljanih skupaj 245,73 m3 ostanka komunalnih 
odpadkov. V spodnji tabeli so prikazani podatki ločeno po pokopališčih. 
 
Tabela: Količine zbranega ostanka komunalnih odpadkov na pokopališčih  
 

 
Pokopališče 
 

 
Količina (m3) 

 
 
Pokopališče  Bled 
 

58,74 

 
Pokopališče  Ribno 
 

8,80 

 
Pokopališče  Bohinjska Bela 
 

26,40 

 
Pokopališče  Zasip 
 

30,80 

 
Pokopališče  Zgornje Gorje 
 

120,99 

 
 
Zeleni odpad 
 
V letu 2012 smo na vseh pokopališčih postavili ločene zabojnike za zeleni odpad. Odvoz 
zabojnikov odvažamo redno tedensko. Tako je bilo s pokopališč skupno odpeljanih okrog 195 
m3 odpadkov, ki predstavljajo zeleni odpad (rože in ikebane), in sicer 90 m3 pokopališče Bled, 
50 m3 pokopališče Gorje, 25 m3 pokopališče Ribno, 15 m3 pokopališče Zasip, 15 m3 pokopališče 
Bohinjska Bela. 
 
Odpadne sveče 
 
Na vseh pokopališčih v občini Bled in Gorje so postavljeni zabojniki za zbiranje odpadnih sveč. V 
letu 2012 je bilo skupno zbranih 17.760 kg odpadnih nagrobnih sveč, ki jih do prevzema 
pooblaščenih družb skladiščimo na zbirnem centru Mlino.  
 
 
 
 
ŠTEVILO POKOJNIKOV 
 
V letu 2012 je bilo evidentiranih 109 pokopov pokojnikov. Število pokojnikov na posameznem 
pokopališču je prikazano v spodnji tabeli. 
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Tabela: Število pokojnikov v letu 2012 
 

Pokopališče Število  
Pokopališče  Bled 58 
Pokopališče  Ribno 7 
Pokopališče  Bohinjska Bela 7 
Pokopališče  Zasip 3 
Pokopališče  Zgornje Gorje 34 

 
 
Za opravljanje pogrebne dejavnosti v obeh občinah ima Infrastruktura Bled d.o.o. sklenjeno 
pogodbo z izvajalcem Anton Novak pogrebne storitve d.o.o. iz Hraš pri Lescah. 
 
 
 
5. KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne 
infrastrukture. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o 
omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike 
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora. 

KATASTER VODOVODNEGA SISTEMA 
 
V letu 2012 so se izvedla tekoča terenska dela na vodovodih – meritve novozgrajenih ali 
obnovljenih vodov ter hišnih vodovodnih priključkov z GPS. Sledil je vris le-teh v kataster. 
Pospešeno vrisujemo še nekatere vodovode, ki so se obnavljali v preteklih letih in za katere smo 
podatke pridobili naknadno. S programom smo izvedli tudi zelo veliko poizvedb o vodovodu. Žal 
stari podatki še vedno ne omogočajo natančnih rezultatov. Moramo pa reči, da je novih podatkov 
vsako leto več in zato so tudi podatki iz leta v leto realnejši. 
 
V letu 2012 so bili posneti vodovodi obnovljeni v okviru predvidenih obnov. Hkrati z obnovo 
vodovoda so se izdelale tudi vse montažne sheme na vodovodu. Poleg novozgrajenih cevovodov 
so bili posneti tudi cevovodi obnovljeni v okviru investicijskega vzdrževanja in nekateri 
cevovodi, kjer so se odpravljale napake ter so bili vodovodi vnešeni kot ročni vris. 
 
Istočasno so se snemali tudi novi in obnovljeni hišni vodovodni priključki. V letu 2012 jih je bilo 
73. 
 
Vzpostavljena je tudi povezava med geografskim informacijskim sistemom (katastrom) in 
poslovnim informacijskim sistemom. S to (GIS-PIS) povezavo lahko v vsakem trenutku 
pregledujemo podatke o posameznih uporabnikih. Tako so v pregledu zajeti osnovni podatki o 
uporabniku, njegovem odjemnem mestu, porabi, odprtih obveznostih ipd. 
 
KATASTER HIDRANTOV 
 
Kataster hidrantov omogoča vodenje natančnih podatkov o obstoječih hidrantih in uspešno 
zagotavljanje požarne varnosti.  

V letu 2012 je bil izveden pregled obstoječih hidrantov in vnos podatkov o meritvah in opažanjih 
ob rednem letnem pregledu (osnovni podatki o hidrantu, lokaciji, oznaki, predzasunu, stanju, 
izpiranju in meritvi hidrostatičnega tlaka). Skupaj je bilo pregledanih 446 hidrantov, od tega v 
občini Bled 354, v občini Gorje pa 92 hidrantov.  

Pregled hidrantov se vrši 1x letno. Pregleduje se atribute, kot jih vsebuje delovni nalog. 
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KATASTER POKOPALIŠČ 
 
Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja in vzdržuje 6 pokopališč v občinah Bled in Gorje. 
V letu 2011 smo pridobili dopolnjene geodetske posnetke vseh pokopališč, ki so ena od osnov za 
vzpostavitev digitalnega katastra. DOF posnetek vseh pokopališč v merilu 1:100 je bil pridobljen 
že v okviru snemanja leta 2005.  
V letu 2012 smo vnos podatkov v sistem dokončali. Sedaj se vnašajo samo še novi zakupi grobov 
in delajo popravki, spremembe obstoječih grobov (združevanje, deljenje,…) Za vsako 
pokopališče je bilo potrebno določiti (izris točkovnega, linijskega ali ploskovnega elementa): 
dostopno cesto, parkirišče, vhod, ograjo, sekcijo, vrsto, polje grob, os poti, oder, mrliške vežice, 
sakralne in druge objekte, koške za zbiranje odpadkov, cvetlične gredice, grmovja, drevesa, 
mesto informacij, kje se lahko dobi voda, pozicijo cvetličarne, namembnost vseh površin v 
okolici, klopi in svetilke.  
Potem je sledilo še povezovanje grobov in pokojnikov s podatki med katastrom in poslovnim 
informacijskim sistemom.  

 
KATASTER ODPADKOV 
 
Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja javno službo zbiranja odpadkov v občinah Bled in Gorje. V 
okviru tega, je na območju: 

- cca 6.100 zabojnikov (4.691 na Bledu in 1.409 v Gorjah), 
- 56 ekoloških otokov (39 na Bledu in 17 v Gorjah), 
- 2 zbirna centra. 

Dejavnost se izvaja s 6 komunalnimi vozili. 
V letu 2012 smo pričeli z vzpostavitvijo katastra odpadkov, v katerem bodo tudi prostorsko 
umeščeni vsi zabojniki in odlagališča. Za vsak objekt je potrebno vrisati mesto zbiranja, mesto 
prevzema in vse zabojnike, ki jih posamezno mesto zbiranja ima. Za vsak zabojnik je potrebno 
določiti še namembnost, tip posode in volumen. Ostali podatki bodo prevzeti po končanem 
vnosu vseh zabojnikov iz poslovnega informacijskega sistema. 
 
 
 
SPLETNI PREGLEDOVALNIK 
 
V novembru 2012 smo pričeli z vzpostavitvijo spletnega pregledovalnika, ki omogoča 
pregledovanje podatkov in lažje analize podatkov gospodarske javne infrastrukture, ki jih 
upravljamo. Trenutno so objavljeni podatki o: 

- vodovodnem sistemu,  
- hidrantih in njihovih pregledih, 
- evidenci naslovov in 
- soglasjih. 

 
V letu 2013 predvidevamo odprtje spletnega pregledovalnika tudi zunanjim institucijam (občine 
in gasilci v prvem koraku). Dostop bo dovoljen le pooblaščenim osebam in bo omogočen z 
registracijo in pridobljenim uporabniškim imenom in geslom. Vpogled bo omejen glede na 
potrebe uporabnika. 
 
POŠILJANJE PODATKOV 
 
Minimalno enkrat letno pripravljamo elaborata vodovoda za posamezno občino. Obvestilo in 
potrditev o vpisu objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture smo za občino 
Gorje prejeli 9. januarja 2012, 27. marca 2012 pa za občino Bled.  
Po prejetju obvestila o vpisu vse podatke posredujemo tudi pristojnim občinskim službam. 
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6. SOGLASJA 

 
Tehnična služba Infrastrukture Bled d.o.o. izdaja: 

 v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja: projektne pogoje, soglasja za 
priključitev, soglasja k projektnim rešitvam, mnenja k ustreznemu dokumentu, 

 smernice in mnenja k lokacijskemu načrtu, 
 soglasje za priklop obstoječega objekta na vodovod oz. kanalizacijo, 
 soglasje za povečanje vodovodnega priključka, 
 izjavo o komunalni opremljenosti. 

 
Za območje občine Bled tehnična služba Infrastrukture Bled d.o.o. izdaja mnenja k ustreznem 
dokumentu (projektni pogoji, soglasja) glede oskrbe s pitno vodo in urejanja komunalnih 
odpadkov. Strokovna služba na Občini Bled nato na podlagi predhodno pridobljenih ustreznih 
mnenj upravljalcev komunalnih vodov investitorju izda skupen dokument, v katerem so 
navedeni pogoji za posamezno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odpadki, cesta). 
 
Investitorji, ki morajo pridobiti ustrezno dovoljenje za posege v prostor na območju občine 
Gorje, tehnična služba Infrastruktura Bled d.o.o. izda ustrezen dokument projektni pogoji, 
soglasja), v katerem so navedeni vsi pogoji glede oskrbe s pitno vodo, odvajanja kanalizacije in 
zbiranja komunalnih odpadkov. Pogoje glede odvajanja kanalizacije izdamo na podlagi 
predhodno pridobljenega mnenja s strani upravljavca javne kanalizacije v občini Gorje. 
V letu 2012 so bili za območje občine Bled izdani dokumenti: 

 v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja: 

- mnenje (k projektnim pogojem oz soglasju za priključitev):         43 

dokumentov        

- mnenje (k soglasju k projektnim rešitvam):                                 36 

dokumentov 

- mnenje (k soglasju za nezahtevni/enostavni objekt)        14 dokumentov 

- soglasje k projektnim rešitvam                                                                 6 dokumentov 

 izjava                  5 dokumentov 

 
V enakem obdobju so bili za območje občine Gorje izdani dokumenti: 

 v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:     

- projektni pogoji oz. soglasje za priključitev:       14 

dokumentov 

- soglasja k projektnim rešitvam:                                    10 dokumentov 

- soglasje za nezahtevni/enostavni objekt          1 dokument 

 soglasja za priključitev na javno fekalno kanalizacijo        7 dokumentov 

 izjava                   5 dokumentov 

 
Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 102/04 (ZGO-1-UPB1), 126/07 (ZGO-1B), 
108/09 (ZGO-1C), 57/12 (ZGO-1D)) in vlog investitorjev oz. projektantov tehnična služba 
Infrastrukture Bled d.o.o. v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izdaja za objekte projektne 
pogoje, soglasja in soglasja za priključitev.  
 
Zakon o graditvi objektov navaja, če nameravana gradnja leži na območju , ki je s posebnimi 
predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, ali 
na območju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovalno območje, mora investitor pred začetkom 
izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k 
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projektnim rešitvam pa soglasje. Če se bo nameravana gradnja priključila na objekte 
gospodarske javne infrastrukture oz. če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih 
priključkov, investitorju v zvezi priključitvijo objekta ni treba pridobiti projektnih pogojev in 
soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak pred izdelavo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi samo soglasje za priključitev. 
 
Za objekte na območju, ki se urejajo z lokacijskim načrtom, se akti izdajajo v postopku 
sprejemanja lokacijskega načrta, pri čemer se za projektne pogoje štejejo smernice, za soglasje 
pa mnenja k lokacijskemu načrtu. 
 
Pri izdaji posameznih aktov je potrebno upoštevati zakonsko predpisane roke. 
Stroški izdaje ustreznih dokumentov se strankam ne obračunajo. 
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III.  FINANČNA REALIZACIJA POSLOVANJA 
 

V poslovnem letu 2012 smo načrtovali skupne prihodke podjetja v višini 3.851.944,00 Eur, ter 

skupne odhodke iz poslovanja podjetja v višini 3.846.956,00 Eur. Načrtovani poslovni rezultat 

podjetja je znašal 4.988,00 Eur. 

V letu 2012 smo realizirali skupne prihodke v višini 4.066.434,00 Eur, kar je za 6% več od 

planiranih prihodkov. Skupni realizirani odhodki so znašali 4.033.422,00 Eur, kar je za 5% več 

od planiranih odhodkov. Poslovno leto smo zaključili z dobičkom, ki (po izračunu odloženih 

davčnih obveznosti) znaša 29.908,00 Eur. 

Načrtovani in realizirani rezultati dejavnosti 'Turistična infrastruktura' in 'Komunalna 

infrastruktura'  so prikazani v spodnji tabeli. 

 DEJAVNOSTI TI DEJAVNOSTI KI PODJETJE SKUPAJ 

 Plan 2012 Realiz.2012 Plan 2012 Realiz.2012 Plan 2012 Realiz.2012 

PRIHODKI 1.372.041 1.455.121 2.479.903 2.611.313 3.851.944 4.066.434 

ODHODKI 1.378.026 1.427.158 2.468.930 2.609.368 3.846.956 4.036.526 

REZULTAT -5.985 27.963 10.973 1.945 4.988 29.908 

Tabela 1: Pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov podjetja v letu 2012 

Znotraj Turistične infrastrukture so v letu 2012 vse dejavnosti in objekti, razen smučišča, 

poslovali uspešno in skladno z načrtovanim. Dosežen je bil pozitiven poslovni rezultat v višini 

27.963 Eur. 

Skupni realizirani prihodki na dejavnosti TI so bili višji od načrtovanih za cca. 58.000 Eur oz. za 

6%. Povečani prihodki so bili realizirani predvsem na račun povečanega obsega poslovanja 

objektov športne dvorane (za 14% več od planiranega) in grajskega kopališča (za 20% več od 

planiranih) ter dejavnosti skupna raba, ki je realizirala za 5% višje prihodke od planiranih.  

Dejavnosti Komunalne infrastrukture so v letu 2012 poslovale v okvirih načrtovanega in  

realizirale pozitiven rezultat v skupni višini 1.945 Eur. 

Dejavnosti gospodarskih javnih služb so dosegle višje prihodke od načrtovanih in sicer: oskrba z 

vodo za 8%, ravnanje z odpadki za 8% pokopališka dejavnost za 8% in skupna raba Gorje za 

15%. Bistveno nižji prihodki od načrtovanih so bili realizirani na tržni dejavnosti vodovoda, za 

8%. Dodatno so k slabemu rezultatu te dejavnosti vodovoda pripomogli izredni odhodki – 

oblikovane rezervacije iz naslova tožbe OGP. 

Pregled prihodkov in odhodkov po njihovih vrstah za vse dejavnosti Turistične infrastrukture in 

Komunalne infrastrukture je v priloženih tabelah.
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7) Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja 

Adriaplin za leto 2012. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Alojz Babič, Adriaplin 
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8) Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja 

WTE za leto 2012. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: strokovni sodelavec koncesionarja WTE Bojan Homec
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Splošno 
 
1.1 Razvoj koncesijskega projekta Bled 
 
Po uspešnem zagonu in uspešnem rednem obratovanju ČN Bled, je bila poglavitna naloga 
zaključitev kanalskega sistema. 
 
V letu 2013 bo zaključena gradnja kanalizacijskega sistema, katerega nam je država naložila v 
skladu z operativnim programom. Ostane še naloga postavitev malih KČN znotraj aglomeracij na 
območjih, kjer kanalizacije ni možno graditi. Od pričetka obratovanja ČN si z občino 
prizadevamo izločiti čim več tujih voda iz sistema, vendar pa država kot lastnik točkovnih 
vodnih virov za rešitev kaže zelo malo razumevanja, zato je občina Bled pristopila k izdelavi 
projekta odvajanja odpadnih voda iz centra Bleda. S izvedbo tega projekta bodo izločene vsi 
točkovni vodni viri, ki gravitirajo v M kanal, ter so izredno izdatni. 
 
V letu 2013 bomo morali pričeti z usklajevanjem cen komunalnih storitev, kot nam nalaga 
uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev. 
 
 
1.2 Obratovanje sistema za čiščenje in odvajanje v občini Bled 

 
V občini Bled trenutno dva zaposlena skrbita za nemoteno obratovanje čistilne naprave. Poleg 
čistilne naprave skrbita tudi za nemoteno delovanje črpališč ter kanalizacijskega sistema. Pri 
svojemu delu jim nudimo tudi ustrezno podporo kooperantov, ki opravljajo posamezna 
specialna vzdrževalna dela. Organizirana je tudi dežurna služba, tako da ob potrebi lahko tudi 
hitro interveniramo. 
 
 
2.1 Parametri naprave 
 
2.1.1 Predpisani pogoji za čiščenje odpadnih voda 
 
Čistilna naprava Bled ima kapaciteto 14.500 enot in je opremljena z napravo za defosfatizacijo. 
Velikost ČN zadošča za čiščenje odpadnih voda tako iz občine Bled in občine Gorje. Čistilna 
naprava obratuje neprekinjeno ter ima predpisane max. dovoljene izpustne vrednosti: 
 
KPK  110 mg/l 
BPK5      20 mg/l 
Nskup      15 mg/l 
Pskup          3 mg/l 
 
 
2.2 Obratovanje čistilne naprave 
 
2.2.1 Rezultati obratovanja 
 
Vsako leto nam externi pooblaščen laboratorij enkrat mesečno izvede nenapovedano kontrolo 
delovanja čistilne naprave. Pri teh kontrolah merijo stopnjo izločanja posameznih elementov iz 
odpadne vode. Rezultati teh analiz so za več let prikazani v spodnji tabeli: 
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Tabela 2.1.1: Letni povprečni učinek čiščenja 

Parameter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

KPK 63,6% 97,4% 98,1% 99,0% 97,6% 97,2% 

BPK5 65% 98,8% 99,4% 99,4% 99,2% 99,1% 

Fosfor 61,4% 84,9% 89,7% 83,5% 81,1% 82,0% 

Nskup 58,9% 79% 92,7% 85,2% 83,5% 82,1% 

 
Procent očiščenosti ali izločitve nam kaže, da čistilna naprava deluje stabilno in kvalitetno, ter da 
so iztočne vode iz ČN očiščene pod mejami, katere nam dovoljuje država s predpisanimi izpusti. 
 
 
2.2.2 Mulj 
 
Na področju odlaganja mulja (ostanki čiščenja) se predpisi nenehno zaostrujejo. Poleg mulja ni 
dovoljeno odlagati na deponijo tudi odpadke z grabelj in sita. Količina odpadkov z finih grabelj  
je na letni ravni 11,77 t in peska 5,71 t. Dehidriranega blata je bilo 416,96 t. Stroški za odvoz in 
ustrezno odstranitev blata znašajo povprečno 100 €/tono za odpadtke iz finih grabelj 240 €/t in 
za pesek 140 €/t ti stroški pa vsako leto naraščajo. 
 
 
2.2.3 Fekalije 
 
V letu 2012 je bilo na ČN pripeljanih 478 m3 fekalij iz občine Bled in Gorje. V letu 2013 bomo 
pričeli s sistematičnim odvozom grezničnih gošč v skladu s uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba prepisuje praznjenje pretočnih greznic vsaka 3 
leta. Stroške prevoza, čiščenja in ravnanja z blatom plača vsak lastnik objekta. 
 
 
2.3 Nadzor čistilne naprave 
 
2.3.1 Vzorčenje 
 
Odpadne in očiščene odpadne vode nadzira pooblaščen nadzor s strani države, obenem pa 
analizo opravljamo tudi sami, kajti le tak način omogoča reden nadzor nad delovanjem čistilne 
naprave ter pravočasne korekture procesa čiščenja. 
 
Tak način dela in kontrole nam omogoča visoko stopnjo zanesljivosti ter dobre rezultate 
čiščenja. 
 
Rezultati državnih monitoringov so analizirano ter prikazani v letnem poročilu. Vsi podatki so 
arhivirani na ČN, kjer je mogoče vsa poročila dobiti na vpogled. 
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Dotok komunalnih odpadnih voda  

Mesec Količina 
odplak [m³] 

KPK 
[mg/l] 

BPK5 
[mg/l] 

Nskup 
[mg/l] 

Pskup 
[mg/l] 

Januar 81.474 495 161 49 7 

Februar 56.070 1.331 430 56,8 9,2 

Marec 49.122 547 301 50,7 7,5 

April 75.108 495 305 52,5 6,8 

Maj 140.745 457 228 30,2 4,2 

Junij 129.736 888 343 44,3 2,8 

Julij 110.283 857 413 44,5 14,2 

Avgust 99.297 797 258 56,7 11,7 

September 136.989 291 133 29 4,2 

Oktober 153.903 370 242 25,5 3,9 

November 171.008 346 150 24,6 3,9 

December 115.367 825 615 27,6 5,5 

 
 
Ta tabela prikazuje izpustne vrednosti v vodotok Savo Bohinjko. Vse vrednosti so absolutno pod 
dovoljeno vrednostjo, kar dokazuje kvalitetno delovanje čistilne naprave. 

 
Vrednosti v izpustu komunalne čistilne naprave Bled 

Mesec KPK 
[mg/l] 

BPK5 
[mg/l] 

Nskup 
[mg/l] 

Pskup 
[mg/l] 

Januar 30 3 4,8 1,6 

Februar        <30 3 6,4 1,75 

Marec 30 3 6,9 2 

April 30 3 11,3 2,5 

Maj        <30 3 5,2 0,7 

Junij        <30  3 8,4 1,19 

Julij 30 3 8,5 1,7 

Avgust 30 3 4,9 1,7 

September 39 3 11 0,9 

Oktober 30 9,7 2,5 0,2 

November 30      <3  6,7 1,2 

December 30 3 6,9 0,9 

 

 
 

2.4 Vodenje vzdrževanja 

 
2.4.1 Stanje naprav 

 
Vse naprave se redno preventivno vzdržujejo v skladu s protokoli in navodili proizvajalcev in 
standardi našega podjetja. Zaposleni redno beležijo napake ter popravila ali odprave napak. 

 
2.4.2 Razširitve naprave 
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V letu 2012 ni bilo sprememb ali večjih posegov v ČN Bled, tudi v letu 2013 ne pričakujemo 
večjih potreb po posegih ali potrebah po reinvestiranju v ČN Bled. 
 

2.4.3 Servisiranje in vzdrževanje 
 
Vzdrževanje ČN Bled je potekalo v skladu z načrtom servisiranja delov naprav in agregatov. 
Zaposlena na ČN sta opravila vse potrebne zamenjave obrabljivih delov ter ustrezno zamenjavo 
maziv, tako da so vsi agregati delovali brez prekinitev. V letu 2012 le bilo 23 okvar črpališč na 
območju občine Bled. Izvedli smo 79 rednih čiščenj črpališč, kar pomeni, da smo za ta dela 
porabili cca. 540 ur. Črpališča so v dobrem stanju. Na sami čistilni napravi ni bilo okvar. 
 
 

2.5 Posebni dogodki 

Dotoki točkovnih voda 
 

Velika motnja in nepotreben strošek pri čiščenju odpadnih voda so točkovni viri, strešna voda in 
meteorna voda. Določene količine teh voda iz sistema razbremenimo, to pomeni, da se prelijejo 
čiste vode v vodotoke, vendar pa celotnih količin ni mogoče reševati preko prelivov, tu mislimo 
predvsem na točkovne vodne izvire, katerih del konstantno preteka na ČN. 
 
To je bil tudi povod za projekt odvajanja odpadnih voda iz centra Bleda, ki je velik korak k 
izločitvi točkovnih vodnih virov iz kanalizacijskega sistema, kar bo vodilo k olajšanju dela na ČN 
Bled in zmanjševanju stroškov za lokalno skupnost. 
 
Končni cilj občine in upravljavca pa je, da v črpališča in na ČN priteče čim manjša količina tujih 
voda. 
 
 

2.6 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Bled 

 
V letu 2012 je bilo izvedenih nekaj novih tras javne kanalizacije. Te trase so: 
  
Projekt                                           Gravitacijski vod(m)               Tlačni vod (m) 
Triglavska priklop na  Jamovo                24,55                                    
Obrne                                                    1320,90                                  573,00 
Pod Skalo                                               220,65                  
Razgledna cesta tlačni vod                                                                    40,70 
 ( v sklopu sanacije ceste) 
Rebr – Zasip                                           145,40 
Rečiča nad Lipom                                    29,00 
Zagorice vaško jedro                              135,00 
 
Zgrajenega starega mešanega kanala je 39000 m, novega fekalnega kanala pa 32500 m. 
 
V občini Bled so vsa naselja, ki so bila opredeljena v operativnem programu kanalizirana, tako, 
da nas v letu 2013 čaka izgradnja manjših odsekov ali pa podaljšanje posameznih vej 
kanalizacijskega kolektorja. Nekaj sredstev pa bo potrebno nameniti tudi investicijskemu 
vzdrževanju obstoječega mešanega sistema. 
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Predvidene investicije v letu 2013: 
 
 

PROJEKT DOLŽINA 
m 

ŠT. 
JAŠKOV 

ČRPALIŠČA PREDVIDENA 
INVESTICIJA 

RAZGLEDNA CESTA 

ZGORNJI DEL -

nadaljevanje 

SPODNJI DEL – 

Rus do Mala Zaka 

  

 

300 

 

300 

  

 

5 

 

5 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

110.000,00 € 

KOLODVORSKA Bled - 

sanacija 

 

50 

 

2 

  

10.000,00 € 

Skupaj       120.000,00 € 

 

 
Izdelano, marca 2013 
 
WTE Projektna družba Bled d.o.o. 
 
Robert Bizjak 
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9) Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Policijske postaje 

Bled za leto 2012. 
 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Matej Ferk, komandir PP Bled 



Seliška ces 

 www.policija.si 
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Številka:   0101-2/2013/8 (3C697-1) 
Datum:     20. 1. 2013   
 
 
Zadeva: Poročilo o  delu Policijske postaje Bled za leto 2012 v občini Bled 

 
  
 

1. Značilnosti dela PP Bled na območju občine Bled za leto 2012  

 
Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Bled so v letu 2012 podobne 
kot v preteklih letih. Kazniva dejanja so nekoliko v upadu, zlasti pa izstopa premoženjska 
kriminaliteta, ki je odraz trenutnega gospodarskega položaja v Sloveniji.  
 
Kršitve javnega reda so bile v zadnjem letu v velikem upadu, kar je odraz aktivnega pristopa  k 
reševanju problematike policistov Policijske postaje Bled. Gostinskega lokala, ki bi izrazito 
izstopal po kršitvah, na območju občine trenutno ni. V preteklosti je do svojega zaprtja izstopal 
edino gostinski lokal Vegas. Velika večina lokalov na območju Bleda je poslovala v podaljšanem 
obratovalnem času. Večjih odstopanj,  oziroma prekoračitev obratovalnih časov v drugi polovici 
leta nismo zaznali, smo pa tekom leta o kršitvah JRM in obratovalnih časov v določenih 
gostinskih lokalih redno obveščali Občino in predlagali ustrezne rešitve, vendar Občina večini 
našim predlogom ni sledila.  
 
Na območju občine so se v letu 2012 odvijale večje javne prireditve kot so prvenstva v veslanju, 
množični teki, maratoni in podobno. Vse prireditve so minile brez večjih kršitev javnega reda in 
miru ter druge pozitivne zakonodaje. 
 
Prometna varnost, se je glede na leto 2011, poslabšala. Povečalo se je število prometnih nesreč, 
hujše so bile tudi posledice. V obeh turističnih sezonah, letni in zimski, je bil občutno povečan 
tranzit za smer Bohinja in Pokljuke, kar je močno vplivalo na varnost prometa. Močno je povečan 
tudi promet tovornih vozil, zlasti vozil za prevoz lesa, ki za določene občane že predstavlja 
problematiko na področju varnosti cestnega prometa. Prometna gneča posledično vpliva tudi na 
kvaliteto življenja krajanov Bleda in okoliških naselij.  
 
Nenazadnje moramo omeniti še, da se področja dela policije in število varnostnih pojavov, ki 
zahtevajo posredovanje policije, vsako leto povečujejo. Angažiranost pri teh posredovanjih še 
dodatno zmanjšuje prisotnost policistov v smislu preventivnega delovanja. Da bi se izboljšalo 
stanje na področju preventive in stika policistov z lokalnim prebivalstvom je policijska postaja 
Bled v letu 2012 poskusno uvedla novo obliko dela »POLICIST KOLESAR«. Ta oblika dela se je 
izkazala za pozitivno in dobro sprejeto v lokalnem okolju, zato bomo s tem načinom dela 
nadaljevali tudi v letu 2013. Splošna ugotovitev je, da so bile vse naloge izvršene optimalno, 
strokovno in učinkovito, hkrati pa je bila stalnim prebivalcem in obiskovalcem občine Bled 
zagotovljena visoka stopnja varnosti. 
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2. Delo po posameznih delovnih področjih 

2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 

V letu 2012 smo na območju občine Bled skupaj obravnavali 347 (leto 2011, 359) kaznivih 
dejanj, od tega smo podali 263 kazenskih ovadb in 35 poročil na okrožno državno tožilstvo. 
Preiskanih je bilo 24,98 % (56,75 %) kaznivih dejanj. Kljub zmanjšanju števila kaznivih dejanj, je 
preiskanost manjša kot v lanskem letu. Saj smo v lanskem letu z lastno dejavnostjo razkrili in 
uspešno preganjali skupino storilcev kaznivih dejanj ki so zaradi tega sedaj na prestajanju kazni 
ali zdravljenju.  
  
Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjski delikti kaznivih dejanj (več kot polovica vseh 
kaznivih dejanj). Pojavljajo se tudi kazniva dejanja zoper življenje in telo (povzročitve lahkih in 
hudih telesnih poškodb) ter kazniva dejanja spolnega in družinskega nasilja. Med letno 
turistično sezono je bilo izvršenih več vlomov v vozila na območju Bleda in za reko Savo, kjer so 
bila parkirana osebna vozila. Predvsem gre za vlome v vozila, v katerih so obiskovalci na vidnih 
mestih pustili osebne predmete, kar je bil povod za kaznivega dejanja. Prav tako je v porastu 
število kaznivih dejanj tatvin denarnic v hotelih in restavracijah. V prihodnosti bomo temu 
področju posvetili več preventivnega osveščanja širše javnosti. Ugotavljamo tudi, da se vlomilci v 
poletnih mesecih pripeljejo iz različnih krajev Slovenije, zgolj zato, da izvršujejo kazniva dejanja 
in nato zapustijo naše območje. Oškodovanci pogosto zanemarjajo samozaščitne ukrepe in 
posledično storilcem olajšajo delo. Prav tako je bilo na območju Bleda v zadnjem letu zaznati 
velik porast kaznivih dejanj vlomov v stanovanjske hiše, omenjena dejanja pa še aktivno 
preiskujemo. 
 
Na področju prepovedanih drog smo obravnavali 6 prekrškov.  

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

Posebno pozornost smo posvetili varnostnim pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega, 
kršitvam v katerih je udeleženo večje število oseb, ugotavljanju kršitev na podlagi lastne 
dejavnosti in nalogam povezanim z varnostjo na javnih prireditvah. 
 
Na območju občine Bled smo v letu 2012 obravnavali 262 kršitev, (415 kršitev), kar pomeni - 
36,87% upad kršitev v primerjavi z letom 2011. Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in 
miru smo policisti v letu 2012 ukrepali 192 krat, (327), kar pomeni 41,28 % upad kršitev. Poleg 
tega smo policisti PP Bled obravnavali še 74 (59) kršitev drugih predpisov s področja javnega 
reda, kar predstavlja 25,42 % porast kršitev. Te kršitve izhajajo iz Zakona o gostinstvu,  Zakona o 
zaščiti živali, kjer se beleži tudi največji porast kršitev. 
Na javnem kraju smo policisti v letu 2012 ukrepali v 72 (154) primerih, kar pomeni 53,25 % 
upad interveniranja.  V gostinskih objektih na območju občine Bled smo policisti v letu 2012 
ukrepali v 44 (55) primerih, kar pomeni  20,00 % upad kršitev, Na Javnih prireditvah pa smo v 
letu 2012 ukrepali v 6 (9) primerih, kar pomeni 33,33 % upad kršitev. 
 
Stanje na področju javnega reda in miru, se je v delu, ki se nanaša na gostinske lokale in njihove 
neposredne okolice, občutno umirilo, kar je posledica raznih dejavnikov. V veliki meri pa se 
odraža angažiranosti policije in varnostnih služb, ki skrbijo za red in varnost na tem področju. 
Problematiki reda v gostinskih lokalih smo v letu 2012 namenili največ pozornosti, saj so 
ugotovitve kazale, da je tovrstna problematika za občane občine Bled zelo moteč dejavnik. 
Ugotavljamo pa, da se je problematika varnosti javnega reda in miru iz lokalov preselila v bližnjo 
okolico, tudi na obalo jezera. S to problematiko se bomo srečevali tudi v letu 2013. 
 
Navzoči smo bili pri obravnavanju samomorov, požarov, delovnih nesreč, iskalni akciji in drugih 
dogodkov, katere smo strokovno in zakonito obravnavali.  
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Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih 
dovoljenj, ugotovili smo nekaj kršitev in pri tem ustrezno ukrepali.   
 
Pri opravljanju rednih nalog in interveniranju je bila ugotovljena tudi problematika iz 
pristojnosti centra za socialno delo in patronažne službe ministrstva za zdravje. Oba organa smo 
o ugotovljenih problematiki sproti obveščali.  
 

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Na območju občine Bled smo v letu 2012 opravili številne poostrene nadzore prometa nad 
vozniki motornih koles in osebnih vozil. Nadzirali smo predvsem problematiko, ki je na podlagi 
analiz najbolj vplivala na prometno varnost, in sicer: alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih 
koles, uporaba varnostnega pasu in ravnanje šibkejših udeležencev. Med temi smo se najbolj 
osredotočili na vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo enoslednih motornih vozil. Kljub 
povečanim aktivnostim je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč še vedno 
prevelik.  
 
Na območju občine Bled smo v letu 2012 obravnavali 75 (72) prometnih nesreč, od tega 2 s 
smrtnim izidom in 21 s telesnimi poškodbami in 52 z materialno škodo. Pri posledicah sta je bili 
dve osebi mrtvi, sedem 7 huje telesno poškodovanih, 20 pa lažje, ostale osebe (102) v prometnih 
nesrečah niso bile poškodovane. Glede na podatke iz leta 2011 se je število prometnih nesreč 
povečalo za 3 prometne nesreče. V devetih 9 primerih je bila ugotovljena alkoholiziranost 
voznika, udeleženca v prometni nesreči. Najpogostejši vzrok prometne nesreče je bila 
ugotovljena kršitev nepravilne strani oz. smeri vožnje in neupoštevanje pravil prednosti. 
 
Ugotovljenih je bilo 334 kršitev cestno prometnih predpisov. Največ izrečenih ukrepov je bilo 
zaradi neupoštevanja omejitev hitrosti, nato sledijo neuporaba varnostnega pasu in vožnja pod 
vplivom alkohola. Pojavljajo se tudi vožnje vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pa 
vožnja neregistriranih vozil. Zaznati je občuten padec zaseženih vozil, kar je posledica 
spremembe zakonodaje. Iz statistike lahko ugotovimo, da je bilo stanje na področju varnosti 
cestnega prometa slabše kot v letu 2011 predvsem kar se tiče posledic v prometnih nesrečah  je 
pa primerljivo s stanjem leta 2010. 
  
Ugotavljamo, da se na območju Bleda še vedno pojavlja problematika slabo urejenih cestnih 
odsekov ter neurejenosti prehodov za pešce in avtobusnih postajališč. Na območju Bleda je tudi 
zelo veliko nepravilno postavljene prometne signalizacije.  

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

PP Bled na svojem terenu nima mejnih prehodov, zaradi tega policisti opravljajo delo s področja 
mejnih zadev v notranjosti. Policisti zbiramo obvestila o ilegalnih migracijah, opravljamo 
nadzore na deloviščih in ugotavljamo kršitve v zvezi z bivanjem tujcev. Na območju občine Bled 
smo v letu 2012 beležili 3 kršitve po zakonu o tujcih in 12 kršitev po zakonu o prijavi 
prebivališča. Še vedno se pojavlja problematika prijave prebivališča pri zasebnih sobodajalcih, ki 
določil Zpreb ne spoštujejo dosledno.  

3. Druge dejavnosti 

3.1 Preventivna dejavnost 

 
Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več preventivnih 
aktivnosti smo načrtovali med turističnima sezonama, prazniki in večjimi prireditvami. 
Preventivne aktivnosti smo prilagajali tudi trenutnim varnostnim razmeram s ciljem, da 
varnostne probleme v kar največji možni meri preprečimo. V razgovorih z lokalnimi 
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predstavniki smo izpostavili varnostne probleme, na katere lahko vplivajo tudi ali predvsem 
lokalne skupnosti.  
 
V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo med zimsko in poletno turistično 
sezono aktivnosti usmerili k spodbujanju občanov za obveščanje o vseh pojavih, za katere smo 
tudi že v preteklosti ugotavljali, da negativno vplivajo na kriminaliteto. Odgovorne osebe 
finančnih in poslovnih institucij smo opozarjali na samozaščitno ravnanje, predvsem na 
previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri prenosu oziroma oddaji gotovine, kot tudi na 
pozornost glede pristnosti denarja. Odgovorne v prodajalnah smo opozarjali na možnost 
fizičnega varovanja objektov in na primerno zavarovanje dostopa do blaga v skladiščih in 
prodajalnah.  
 
Izvedene so bile številne preventivne naloge na področju javnega reda s tem, da smo sodelovali z 
organizatorji množičnih in tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem oziroma 
lastnikom lokalov smo svetovali, kaj lahko sami storijo oziroma s svojimi ukrepi pripomorejo k 
izboljšanju samega stanja v lokalih. Udeležili smo se tudi sestankov s sobodajalci, kjer smo jih 
opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na pozornost glede izkazovanja identitete s 
ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo 
bivanja tujcev. 
 
Na področju cestnega prometa smo izvedli veliko preventivnih nalog, zlasti v času pred 
spremembami voznih razmer (povečanje prometa, sezone uporabe enoslednih vozil, zimskih 
razmer). Aktivno se udeležujemo tudi sestankov SPV Bled – Gorje.  
 
Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v OŠ Bled, kjer izvajamo večje število 
preventivnih projektov. Za učence petih razredov imamo organizirana predavanja za opravljanje 
kolesarskih izpitov, pred novoletnimi prazniki pa učence opozorimo (prav tako s predavanji) na 
škodljivost in nevarnost uporabe pirotehničnih izdelkov. V šolskem letu 2012/2013 v šoli 
izvajamo vseslovenski projekt »POLICIST LEON SVETUJE« in projekt »OTROK, POLICIST ZA EN 
DAN«.  
 
Poročilo napisal VPO Roman Šalej.  
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 Matej Ferk 
                                                             komandir policijske postaje 
 policijski inšpektor II 
 
 
Priloge: / 
 
Poslano: 
1. naslovniku 
2. zbirka dok. gradiva 
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10) Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ker gre za manj zahteven predlog sprememb in dopolnitev odloka, na podlagi 73. člena 
Poslovnika predlagam skrajšan postopek. 

Janez Fajfar, župan 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah odloka o 

varnosti v cestnem prometu v naseljih.  
      

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Boris Sodja, svet. za prometne in prostorske ureditve  
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Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 
3/07, 107/10, 32/12), sta Občinski svet Občine Bled na  ___. seji, dne_______   in Občinski svet 
Občine Gorje na ______.  seji, dne________ , sprejela 
 

 
 

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za Občino Bled in Gorje (SPV-BG)  

 
 

1. člen 
 

V prvem odstavku 3. člena se besedilo »9« in (devet)«, nadomesti z besedilo »10« »(deset)« 
 
Spremeni se besedilo drugega odstavka, ki se glasi: 
 
(2) Svet sestavljajo: 
- en (1) predstavnik Občinskega sveta Občine Bled , 
- en (1) predstavnik Občinskega sveta Občine Gorje, 
- en (1) predstavnik Osnovne šole Gorje, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

osnovni šoli, 
- en (1) predstavnik Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, mentor za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu v osnovni šoli, 
- en (1) predstavnik Vrtca Bled, 
- en (1) predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Bled, 
- en (1) predstavnik  Zdravstvenega doma Bled, 
- en (1) predstavnik Policijskega Postaje Bled, 
- en (1) predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj (MIR-1), 
- en (1) predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin, Jesenic, Gorij, Kranjske 

Gore in Žirovnice. 
 

 
2. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 
 
 

 
Župan Občine Bled 

  Janez Fajfar 
  univ. dipl. etnolog,  prof. geografije 
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I. Obrazložitev členov 
 
k 1. členu: 
V prvem odstavku se spremeni število članov in sicer z devet na 10 članov. Ukine se predstavnik 
vrtca Gorje, ker sta OŠ in vrtec združena v eno upravo. Besedilo drugega odstavka se spremeni v 
celoti in se dopolni z novima članoma skupnega SPV to je občinskih redarstev z Jesenic in Bleda. 
Popravi se ime PO Bled na PP Bled. 
 
k 2. členu: 
Predpisuje, kdaj bodo začele veljati spremembe odloka in kje se sprememba odloka objavi. Po 
novem je to uradno glasilo slovenskih občin, ki ga uporabljata tako Občina Bled kot Gorje. 
 
 

I.  Ocena stanja in razlogi za sprejetje sprememb odloka 

 
Občina Bled in Gorje imata od maja 2008 skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ki je bil ustanovljen na predlog obeh županov in je imel zakonsko podlago v 22. členu 
Zakona o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1). Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje (SPV-BG) je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 37/08) dne 15. 4. 2008.  

SPV-BG je uspešno deloval štiriletnem obdobju in je bil županoma v pomoč pri reševanju zadev 
na področju prometa, prevozov otrok v šolo, organizaciji raznih prireditev in delavnic s področja 
prometne preventive.  Z dnem 1.4. 2011 je začel veljati novi Zakon o voznikih (ZVoz) (Uradni list 
RS, št. 109/10), ki ureja delovanje SPV na lokalni ravni in določa okvirne naloge, ki so zapisane v 
6. členu ZVoz: 

 

(sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih) 

(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni 
ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) 
svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot 
posvetovalno telo župana.  

(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je 
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, 
organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih 
izvajalcev). Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: 
članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega stavka imenuje za 
mandatno dobo štirih let.  

(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom 
lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na 
lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in 
obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, 
koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja 
uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.  

(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih 
skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja 
sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti 
povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.  
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(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se 
zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 

Vloga in pomen SPV se ne spreminja zato ni potrebnih vsebinskih sprememb  odloka. Ustanovila 
se je samo Agencija za varnost prometa, ki skrbi za prometno varnost na nacionalni ravni. 

Policijski oddelek Bled se je preimenoval v Policijsko Postajo Bled. Občina Gorje je združila OŠ in 
vrtec pod eno upravo. Občine sta ustanovili medobčinska redarstva zato  je potrebno v sestavo 
vključiti predstavnike občinskega redarstva. 

 
III. Razlogi za izdajo sprememb odloka (primerjalna ureditev) 
 
Na novo je potrebno urediti preambulo odloka, saj je od 1.4.2011 v veljavi Zakon o voznikih 
(ZVoz), ki ureja področje delovanja SPV in njegove naloge ter določa, da je SPV posvetovalni 
organ župana. 
 
Pri sestavi  skupnega SPV je potrebno določiti novo sestavo članov skupnega SPV, saj v trenutni 
sestavi ni predstavnika občinskega redarstva. Obe občini imata ustanovljeno medobčinsko 
redarstvo, vendar ne skupno, zato je potrebno razširiti članstvo za dva nova člana. Občinski 
redarji so pomemben dejavnik pri zagotavljanju in razvoju prometne varnosti na nivoju lokalne 
skupnosti. S svojimi pooblastili lahko bistveno pripomorejo k boljši prometni varnosti. 
 
V preambuli se samo zamenja naslov zakona, ki ureja ustanovitev skupnega SPV. 
Policijski oddelek Bled se je preimenoval v Policijsko Postajo Bled. Obe občini imata 
organizirano medobčinsko redarstvo. Zato je potrebno vključiti v skupni SPV  predstavnika. 
 
 

IV. Cilji in načela odloka 

 
Cilj odloka je določiti  dva predstavnika v skupni SPV iz vrst medobčinskih redarstev Bleda in 
Jesenic, ter uskladitvi z ZVoz. 
 
 
V. Usklajenost odloka 
 
Odlok je usklajen z Zakonom o voznikih (ZVoz) . 
 
 

VI. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka 

 
Pri uveljavitvi sprememb odloka občinski proračun ne bo imel negativnih finančnih posledic.  
 
 
Pripravil: 
Boris Sodja, svetovalec za prometne in prostorske ureditve 
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11) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ker gre za manj zahteven predlog sprememb in dopolnitev odloka, na podlagi 73. člena 
Poslovnika predlagam skrajšan postopek. 

Janez Fajfar, župan 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih. 
 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Boris Sodja, svet. za prometne in prostorske ureditve  
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Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa  (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) 9. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11-UPB8 in 21/13), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 112/06, 
70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 
67/09 – UPB in 87/12), je Občinski svet Občine Bled na __ seji dne ______ sprejel 
 

O D L O K  
O SPREMEMBAH ODLOKA O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V NASELJIH 

 
3. člen 

Spremeni se besedilo 3. člena Odloka o spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v 
naseljih (Uradni list RS, št. 92/05, 111/07, 104/09), ki se po novem glasi: 
»Izrazi in pomeni izrazov, ki se uporabljajo v tem odloku, so v skladu z Zakonom o pravilih 
cestnega prometa (ZPrCP), Zakonom o cestah (ZCes-1) in Zakonom o motornih vozilih (ZMV).«. 

 
4. člen 

Črta se 5. člen.  
 

5. člen 
Spremeni se besedilo 9. člena, ki se po novem glasi: 
(1) Poleg, v zakonu naštetih primerov (ZPrCP), je prepovedana ustavitev in parkiranje tudi:  

1. v parkih in na zelenicah, razen za vozila občinskega redarstva, pri izvajanju službenih 
nalog; 

2. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitarni otoki); 
Prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo; 

3. na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega 
upravičenca. 

(2)  Po parkih in zelenicah je prepovedna vožnja oziroma promet za vsa vozila, razen za vozila, ki 
skrbijo za urejenost teh površin ali opravljajo druga nujna vzdrževalna dela. Pri vožnji pa ne 
smejo poškodovati ali uničevati parkov in zelenic. 
(3) V primeru poškodovanja in uničena  parka ali zelenice mora povzročitelj vzpostaviti 
omenjene površine v prvotno stanje. Če tega ne stori, to stori na podlagi odredbe občinskega 
redarja ali občinskega inšpektorja vzdrževalec javnih površin na stroške povzročitelja. 
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 2. točko prvega 
odstavka tega člena. 
(5) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 1. in 3.  točko prvega 
odstavka in drugega odstavka tega člena. 
(6) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov. 

 
6. člen 

Spremeni se naslov 10. člena, ki se po novem glasi: 
»Pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je 
parkirano na cesti v naselju, v nasprotju s ZVCP-1, s prometno ureditvijo in tem odlokom«. 
»Pogoji in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v smislu 
19. člena ZPrCP.« 
V drugem odstavku se spremeni celotno besedilo, ki se po novem glasi: 
»Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo in ogrožajo udeležence v cestnem prometu v smislu 
prvega odstavka 19. člena ZPrCP, zapuščena vozila in vozila, ki predstavljajo oviro na cesti, kot to 
določa zakon o cestah, ni dovoljeno prikleniti z lisico, ampak jih je treba odstraniti.« 

 
 

7. člen 
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Spremeni se prva in druga točka drugega odstavka 14. člena, ki se po novem glasi: 
I. območje obsega – Cesto svobode: od Festivalne dvorane do Hotela Park; Veslaško 

promenado: od križišča s Cesto svobode do križišča s Cesto pod skalo, Grajska cesta, 
parkirišča v Mali Zaki in Riklijevo parkirišče; 

II. območje obsega - parkirišča pri TVD, pod Hotelom Krim, pred in nad Trgovsko 
poslovnim centrom, Ljubljansko cesto od križišča z Ulico narodnih herojev do 
križišča s Kajuhovo cesto, Seliška cesta; 

III. območje obsega – začasna parkirišča na Ribenski cesti, pri Vezeninah (Seliše) na 
Pristavi in ostala parkirišča, ki jih Občina Bled najame za potrebe turistične ponudbe 
in so začasna rešitev. 

 
8. člen 

V prvem odstavku 17. člena se za besedo kjer je dovoljeno celodnevno parkiranje, besedo »in« 
nadomesti z »,« na koncu besed na območju kratkotrajnega parkiranja doda »na časovno 
omejenem parkirišču«. 
V drugem odstavku se ura »08:00« nadomesti z uro »07:00«. 
V tretjem odstavku druga alineje se znesek »2,5 evra« nadomesti z zneskom »5 evrov«. 
Spremeni se peti odstavek, ki se po novem glasi: 
»Znesek občinske takse za parkiranje na javnih površinah znaša: 
v I. območju iz 14. člena: 

- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni): Cesta svobode, Veslaška 
promenada  (1 ura – 1 evro in 2 uri – 3 evre; ne več kot 2 uri) 

- Grajski cesti: (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2 uri; 
- na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1 ura – 

1 evro in 2 uri – 3 evre. 
v II. območju iz 14. člena: 

- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2 
uri); 

- na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1ura - 1 
evro, vsaka nadaljnja ura 0,50 evra. 

Doda se novi 9. odstavek, ki se glasi: »Občina Bled za evidentiranje plačila parkirnine na javnih 
parkirnih površinah lahko pooblasti osebo občinske uprave, ki o ugotovitvah neplačila 
parkirnine ali prekoračitvi časa za parkiranje obvesti medobčinsko redarstvo.«. 
 

9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 

Janez Fajfar, l. r. 
Župan Občine Bled 
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I.  Ocena stanja in razlogi za sprejetje sprememb odloka: 

 
V občini Bled velja  Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradni list  RS, št. 
92/05,121/05, 51/06 in 111/07) od leta 2005. Leta 2007 je OS potrdil spremembo odloka in v 
17. členu uvedel občinsko takso za parkiranje na javnih površinah. Od takrat občinska taksa za 
parkiranje ni bila spremenjena. V letu 2013 bo Občina na nekaterih parkiriščih povišala 
parkirnino. Zato je tudi smiselno, da se poviša občinska taksa za površine ob jezerski skledi (C. 
svobode, Veslaška promenada), ki morajo biti višje od cen parkiranja na bolj oddaljenih 
parkiriščih. 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1)v določbi 9. člena določa: 
(1) Občina lahko predpiše občinsko takso za: 

– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev; 

– oglaševanje na javnih mestih; 

– parkiranje na javnih površinah, 

– uporabo javnega prostora za kampiranje in 

– druge zadeve, če tako določa zakon. 

(2) Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter 
zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu 
ali dejanskem dohodku. 

(3) Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, 
če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo 
dogovorjen drug način plačila. 
 
V Občini Bled se občinska taksa za parkiranje zaračunava na naslednjih javnih površinah: C. 
svobode od Festivalne dvorane do Gorenjske banke in Veslaška promenada od križišča s C. 
svobode do Vile Prešeren. 
Čas pobiranje parkirnine je sedaj od 08:00 do 20:00 ure. Vedno več obiskovalcev, ki na Bled 
prihaja pred osmo uro, ima težave s plačilom parkirnine, saj je plačevanje mogoče od 08:00 ure 
dalje.  
Cena dnevnega najema parkirnega boksa je že od leta 2007 2.5 EUR in bi jo bilo potrebno zvišati, 
saj je to tudi eden od prihodkov v občinski proračun.  
Spremenilo se je ime ceste Veslaška promenada. 
S 1.7.2011 je začel veljati Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10 
in 57/12), Od 1.4.2011 velja Zakon o cestah (ZCes-1) Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12). Odlok 
je potrebno uskladiti z navedenima zakonoma. 
 
II. Razlogi za izdajo sprememb odloka (primerjalna ureditev): 
 
Na novo je potrebno urediti preambulo odloka, saj je od 1.7.2011 nov Zakon o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP), ki daje občinam pooblastilo za urejanje zadev z odlokom.  
ZFO-1 ureja občinske takse za parkiranje na javnih površinah. Trenutno se v Občini Bled 
zaračunava občinska taksa za parkiranje na naslednjih javnih površinah: delu ceste svobode od 
Hotela Jelovica do Gorenjske banke, Veslaški promenadi od križišča s Cesto svobode do križišča 
Pod skalo in Grajski cesti pri Šmonu. Občinska taksa ni bila spremenjena od leta 2007. 
Spremeni se čas pobiranja občinske takse in parkirnin na parkiriščih. Trenutno je od 08:00 do 
20:00; po novem bo od 07:00 do 20:00 ure. 
Zaradi vse večjega povpraševanja po najemu parkirnih prostorov s strani pravnih subjektov 
(hotelov, izvajalcev kongresnega turizma itd), se poveča najem boksa za en dan s 2,50 EUR na 5 
EUR.  
Odlok se uskladi z novima ZPrCP in ZPrCP-A, ki urejata nekatera nova področja dela občinskih 
redarjev in dajeta pooblastila občinam na področju urejanja odvoza vozil in način uporabe 
naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice). Iz trenutno veljavnega odloka je 
zato potrebno izvzeti določene kršitve, ki so po novem predpisane v ZPrCP. 
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III. Cilji in načela odloka: 

 
Cilj odloka je poenotiti tarife občinske takse za parkiranje na javnih površinah in parkirnin glede 
na oddaljenost parkirišč od jezera, povišati znesek dnevnega najema parkirnega prostora, 
spremeniti čas pobiranja občinske takse in parkirnin ter uskladiti odlok z ZPrCP. 
 
IV. Usklajenost odloka: 
 
Odlok je usklajen z  Zakonom o prekrških (ZP-1), z zakonom o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP) in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 UPB-1, 123/06ZFO-1 in 
57/08 ZFO-1A). 
 

IV. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka 

 
Pri uveljavitvi sprememb odloka občinski proračun ne bo imel negativnih finančnih posledic. Na 
postavki 1.3.44 so za ta namen tudi planirana sredstva (popravek prometne signalizacije, 
preprogramiranje parkomatov). Pričakovan je povečan prihodek iz naslova plačila občinske 
takse v višini cca. 5.000,00 EUR. 
 
 
Pripravil: 
Boris Sodja, svetovalec III 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 
 
k 2. členu: 
V celoti se premeni besedilo člena, ker od 1.7.2012 veljajo štirje novi zakoni. ZPrCP, ZCes-1, ZMV 
in Zakon o voznikih. 
 
k 3. členu: 
Črta se 5. člen, ker imajo občinski redarji na podlagi ZCes-1 pooblastilo za nadzor in je 
pomembno, da je del javne ceste označen s predpisano prometno signalizacijo. 
 
k 4. členu: 
Spremeni se zakon; velja ZPrCP. Črtajo se 1. In 4. točka, ker sta ti dve določbi v ZPrCP opredeljeni 
kot kršitev. Občinskim redarjem se daje možnost, da pri opravljanju službenih nalog lahko 
parkirajo vozilo v parku ali na zelenici. Na novo se uredi vožnja po parkih in zelenicah ter 
poškodovanje teh površin - način ureditve v prvotno stanje. Do sedaj vožnja po parkih in 
zelenicah ni bila urejena in ni bilo globe za kršitelje. Napisane so izjeme, kdaj lahko zapeljejo na 
te površine. Uredi se način ureditve, če kršitelj tega ne stori. Popravi se globa za parkiranje in 
vožnjo po parkih in zelenicah iz 80 na 100 evrov. Določi se globa tudi za pravno in odgovorno 
osebo. 
 
k 5. členu: 
Besedilo ZVCP-1 se spremi v ZPrCP. Drugi naslov člena se popravi, kjer se določi tudi zapuščena 
vozila in spremeni se zakon iz ZVCP-1 v ZPrCP. Na novo se predpiše drugi odstavek v zvezi z 
odvozom vozil s pajkom, katera so nepravilno parkirana in s tem ovirajo, ogrožajo in 
onemogočajo vožnjo, ter zapuščena vozila. 
 
k 6. členu: 
Popravijo oziroma dopolnijo se območja parkiranja in zamenjano imena cest (Kidričeva z 
Veslaško promenado). V prvo območje se umesti parkirišče na Cesti svobode pod Hotelom 
Jelovica in Grajska cesta (Šmon), v drugo Ljubljanska cesta in Seliška cesta. V tretje območje 
začasna parkirišča, ki jih najame Občina Bled za potrebe turistične ponudbe. 
 
k 7. členu: 
Doda se tudi časovno omejeno parkiranje, ki se s prometnim znakom III-37 lahko ureja na 
parkiriščih. Do sedaj tega ni bilo v odloku, zakon pa ne dovoljuje izrekanje glob za tovrstni 
prekršek, ker prometni znak spada v kategorijo obvestilnega znaka.  
Začetek pobiranja parkirnine se pomakne iz 08:00 na 07:00 uro; razlog je v dejstvu, da na ta 
način lahko obiskovalci Bleda, ki pridejo že pred 08:00, plačajo parkirnino. 
Uskladijo se cene občinske takse za parkiranje s sklepom župana za parkirišča. Cene občinske 
takse niso bile spremenjene že od leta 2007. Občinske takse se po ZFO lahko predpišejo samo z 
odlokom občine. Enotna je cena parkiranja v modri coni od H. Jelovica do Gorenjske banke in 
Veslaške promenade do Vile Prešern. Tudi del Veslaške promenade je po novem modra cona. Na 
območju Grajske ceste se poviša občinska taksa za uporabo parkirišča. Doda se določilo, da 
Občina Bled za evidentiranje plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah lahko pooblasti 
osebo občinske uprave, ki o ugotovitvah neplačila parkirnine ali prekoračitvi časa za parkiranje 
obvesti medobčinsko redarstvo. 
 
 
 
Pripravil:  
Boris SODJA, svetovalec III 
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12) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme  osnutek  Odloka o javnem redu in 
miru . 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: vodja MIR Bled in Bohinj, mag. Primož Lah 
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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), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. člena Statuta 
občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji ___ redni seji 
dne ____________ sprejel 
 
 

O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Bled 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Bled določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do 
varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost 
posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:  
 
- varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in v zasebnih prostorih,  
- varovanje premoženja,  
- varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,  
- obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.  
 
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje. 
 

2. člen 
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Bled, 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. člen 
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. 
 

4. člen 
Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko uporabljajo pod enakimi pogoji vsi. 
 

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
 

5. člen 
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita 
javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu. 
 

6. člen 
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:  
 
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova 
varnost, 
  
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v 
času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,  
 
3. 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,  
 
4. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih 
vozilih, v prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso namenjeni in drugih za to neprimernih 
prostorih,  
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5. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,  
 
6. od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 06.00 ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati 
kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne 
stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni 
hrupa.  
Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, 
vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in 
obdelavo kmetijskih površin,  
 
7. v turistični sezoni (julij in avgust) izvajati gradbena dela. Prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dala 
na osnovi predhodnega soglasja in v časovnih terminih, ki jih določi pristojna strokovna služba občine 
Bled. 
 
8. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač,  
 
9. 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. 
 

7. člen  
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih zbiranjih. 
Organizator javne prireditve ali javnega shoda (v nadaljevanju: prireditve) na območju Občine Bled je 
dolžan o vsaki prireditvi obvestiti občinsko upravo Občine Bled najkasneje 8 dni pred prireditvijo. 
Obvestilo o prireditvi ne izključuje vloge za dovoljenje ali prijave prireditve pri pristojnem organu. 

 
8. člen 

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v 
lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga 
določi organizator.  
 
Organizator je dolžan:  
 
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,  
2. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega oziroma prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem   
   ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,  
3. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale   
   naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo. 
 

III. VAROVANJE PREMOŽENJA 
 

9. člen 
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno 
uporabo premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro. 
 

10. člen 
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:  
 
1. 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,  
 
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem 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,  
 
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,  
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5. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, 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,  
 
6. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti,  
 
7. opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih naprav in 
potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta,  
 
8. opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali kvari 
zunanji izgled kraja,  
 
9. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture. 
 

IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA 
 

11. člen 
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:  
 
1. 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,  
 
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,  
 
3. prati in popravljati vozila na javnih površinah,  
 
4. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije in človeške iztrebke na javne površine,  
 
5. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,  
 
6. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne 
površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,  
 
7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije, 
 

12. člen 
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo 
ustrezalo prvotnemu stanju.  
 
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). 
 

13. člen 
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni:  
 
1. poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena,  
 
2. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na 
javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja. 
 

14. člen 
Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil, njihovih delov in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo 
okolico ni dovoljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah ter na zasebnih 
površinah, vidnih z javnih površin. 
 

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI 
 

15. člen 
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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). 
 

16. člen 
Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in 
drugih živali.  
O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni 
organ občine o najdenih zapuščenih živalih.  
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. 
 

17. člen 
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen 
čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.  
Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki 
so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni. 
 

18. člen 
Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali (razen hlevskih živali) je v urejenih urbanih in strnjenih 
stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Lastnik, vodnik 
oziroma skrbnik živali je v nočnem času dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih 
prebivalcev v soseski oziroma naselju. 
 

19. člen 
Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali 
(labode, race, pse, mačke…) 

 
VI. NADZOR 

 
20. člen 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar.  
 
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora 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 
 

21. člen 
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10.  člena 
tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko 11. člena in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega 
odloka.  
 
Z globo 800,00 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.  člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 
6., 7. točko 11. člena in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka., odgovorna 
oseba pa z globo v višini 200,00 EUR. 
 

22. člen 
Z globo 500,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 10. člena tega 
odloka.  
 
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 10. člena tega odloka, odgovorna 
oseba pa z globo v višini 500,00 EUR. 
 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
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24. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
 
Številka: 
Datum:          

  Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog prof. geografije 
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OBRAZLOŽITEV 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
Splošne določbe vsebujejo osnovni namen odloka, opis posameznih izrazov ter določajo tudi odgovornost 
staršev za dejanja mladoletnikov. 
 
Posamezna poglavja odloka opisujejo ravnanja, ki so obvezna oziroma prepovedana, vse z namenom 
zagotavljanja javnega reda in miru, varstva premoženja, zdravja in čistoče ter okolja.   
 
Za nadzor nad izvajanjem odloka sta pristojna občinski inšpektorat in občinsko redarstvo. 
 
V skladu z veljavnim Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 329/11-UPB8, 21/2013) je kot sankcija 
določena globa v znesku, posebej določenem za osebo – posameznika, pravno osebo ali samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter odgovorno osebo.  
Višina glob je za posamezne prekrške predlagana glede na stopnjo ogrožanja posamezne dobrine. 
 
V prehodnih in končnih določbah je razveljavljen sedaj veljavni odlok o javnem redu in miru ter določen 
začetek veljavnosti novega odloka. 
 

 
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE SPREMEMB 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. 

 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sprejem omenjenega odloka za občino ne bo imel neposrednih finančnih posledic. 

 
 
Pripravila:  

- Matjaž Berčon,  direktor občinske uprave 
- Primož Lah, vodja MIR-1 
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13) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

a) na parc.št. 478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 163/1, 168/2, 228/4,  
444/1, 309/1,  959/2, 958/1,  118/1, 118/15, 492/4, 227/5, 170/5 in 1130/8  vse k.o. 
Bohinjska Bela - kanalizacija Bohinjska Bela;  
b) na parc.št. 463/167 k.o. Rečica - črpališče Razgledna cesta na Bledu;  
c) na parc.št.  358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica - črpališče Poljšiška cesta:;  
d) na parc. št. 1109/4, 1206/8, 1205/13 in 926/2  k.o. Želeče - kanalizacija Mlino;    
e) na parc. št. 858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  944/2, 944/5 in 1205/13 vse 
k.o. Želeče -  komunalna infrastruktura Staro Mlino:.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi 

na parc. št.   
a) 478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 163/1,  
168/2, 228/4,  444/1, 309/1,  959/2, 958/1,  118/1, 118/15,    
492/4, 227/5, 170/5 in 1130/8  vse k.o.  Bohinjska Bela;   
b) 463/167 k.o. Rečica;  
c) 358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica; 
d) 1109/4, 1206/8, 1205/13 in 926/2  k.o. Želeče;  
e)  858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  944/2, 944/5 in  
1205/13 vse k.o. Želeče   

 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen 
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PREDLOG 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2)  Ur. list RS, št. 94/2007, 27/2008, 
76/2008, 100/2008,  79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010),      110. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10) ter 16. člena Statuta 
Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12)  je občinski svet Občine Bled na ___. redni  seji, dne 
__.___._____, sprejel   
 

S K L E P   O   U G O T O V I T V I   J A V N E    K O R I S T I 
na zemljiščih s parcelnimi številkami  478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 163/1, 
168/2, 228/4,  444/1, 309/1,  959/2, 958/1,  118/1, 118/15,  492/4, 227/5, 170/5 in 1130/8  
vse k.o.  Bohinjska Bela, 463/167 k.o. Rečica, 358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica, 1109/4, 
1206/8, 1205/13 in 926/2  k.o. Želeče in  858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  944/2, 944/5 
in 1205/13  vse k.o. Želeče   
 

1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja (sestoječega  iz 
kanalizacijskih cevi, fekalnih črpališč, elektro krmilnih omaric in nizko napetostnega elektro 
kablovoda)  na nepremičninah s parc. št. 478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 
163/1, 168/2, 228/4,  444/1, 309/1,  959/2, 958/1,  118/1, 118/15,  492/4, 227/5, 170/5 in 
1130/8  vse k.o.  Bohinjska Bela, 463/167 k.o. Rečica, 358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica, 
1109/4, 1206/8, 1205/13 in 926/2  k.o. Želeče in  858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  
944/2, 944/5  in 1205/13 vse k.o. Želeče, v skladu s:  
a)  Projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja   št. K 378/6 S,  september 2012, naziv 
objekta:  Fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Bohinjska Bela,   
b) Projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št. P-96/12, junij 2013,  naziv objekta: 
Gradnja črpališč za fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Rečica;   
c) Projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 18/2012, z datumom 17.6.2012, naziv 
objekta: Fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Mlino;  
d) Projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št. K 113614,  naziv objekta:  Ureditev 
komunalne infrastrukture v starem jedru Mlino,     
v javno korist.  
 

2. člen 
Nepremičnine s parc. št.  478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 163/1, 168/2, 
228/4,  444/1, 309/1,  959/2, 958/1,  118/1, 118/15,  492/4, 227/5, 170/5 in 1130/8  vse k.o.  
Bohinjska Bela, 463/167 k.o. Rečica, 358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica, 1109/4, 1206/8, 
1205/13 in 926/2  k.o. Želeče in  858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  944/2, 944/5 in 
1205/13  vse k.o. Želeče,   se za potrebe izgradnje in delovanja fekalno kanalizacijskega omrežja, 
v skladu s projektno  dokumentacijo, navedeno v prvem členu tega sklepa,   trajno obremeni s 
služnostno pravico v korist Občine Bled,  z naslednjimi služnostnimi upravičenji:  »zakoličenja, 
gradnje,  nemotenega obratovanja, rednega in izrednega  vzdrževanja  in dostopa«.  

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
 
Številka: _________       ŽUPAN 
Datum:   _________                Janez Fajfar  
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ZAKONSKA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno 

besedilo (ZLS-UPB2) (Ur. list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008, 
100/2008,  79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010), 
110. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10), 
16. člen Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) 

 
  
 
I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
Opis dejanskega stanja  
 
Občina Bled  je z namenom izvajanja obvezne gospodarske javne službe pridobila: 
1. dne 8.11.2004 gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije Mlino – II. faza;  
2. dne 6.9.2006 gradbeno dovoljenje za gradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja v  
     naselju Rečica, katerega sestavni del sta tudi črpališči Razgledna in Poljšiška;  
3. dne 5.4.2007 gradbeno dovoljenje za gradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja v  
    naselju Bohinjska Bela.   
 
V vseh  upravnih postopkih izdaje gradbenega dovoljenja je Občina Bled izkazala svojo pravico 
graditi na tujem zemljišču na način, kot je to določala takratna zakonodaja - Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. list RS, št. 59/96), to je z vsemi potrebnimi 
notarsko overjenimi služnostnimi pogodbami, s katerimi je dokazala svojo pravico graditi na 
tujem zemljišču.   
 
V času izdaje predmetnih gradbenih dovoljenj je bila uveljavljena praksa, da so se sicer sklenjene 
služnostne pogodbe, s katerimi je investitor pridobil pravico graditi na tujem zemljišču, 
vpisovale v  zemljiško knjigo šele po dokončanju del -  ko je bil  potek trase dokončen. Neredko 
se je namreč dogajalo, da se je trasa kanalizacije spremenila v času izvedbe gradbenih del 
(nepredvidene ovire v zemljišču, prilagajanje trase potrebam  občanov). Poleg tega pa izdana  
gradbena dovoljenja niso vsebovala gradnjo potrebnih  črpališč in nizkonapetostnih  podzemnih  
elektro vodov  za delovanje le-teh,  ne glede na dejstvo, da so bili v izdanih gradbenih dovoljenih 
predvideni tlačni vodi.    
 
Večina sklenjenih služnostnih pogodb za zemljišča, po katerih trasa kanalizacije tudi dejansko 
poteka, je bila po izvedenih gradbenih delih tudi vpisana v zemljiško knjigo. Nekatere sklenjene 
služnostne pogodbe za posamezna zemljišča, za katera se je ravno tako izkazalo, da so tangirana 
z zgrajeno kanalizacijo, pa niso bile več zemljiško-knjižno izvedljive, saj se je: 
- ali spremenil lastnik predmetnega zemljišča (postopki dedovanja predmetnih zemljišč, 
sklepanje pravnih poslov, izdane upravne odločbe o vračanju premoženja agrarnim 
skupnostim),  
- ali se je spremenila parcelna številka predmetnega zemljišča in novi ali stari lastnik ni želel več 
skleniti ustrezne služnostne pogodbe.   
 
V nekaterih primerih pa je potrebno skleniti nove služnostne pogodbe zaradi v času izvedbe 
gradbenih del izvedenega odstopanja od projekta oziroma prilagajanja trase kanalizacije 
izkazanim  dejanskim potrebam.    
 
Vsa gradbena dela kanalizacije po izdanem gradbenem dovoljenju: 
- za gradnjo kanalizacije Mlino,  
- za gradnjo kanalizacije Rečica (katere sestavni del sta tudi črpališči Razgledna in Poljšiška),  
- za gradnjo kanalizacije Bohinjska Bela;  
so bila že izvedena  in zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje vsako zase in vse skupaj tvori 
funkcionalno celoto. 
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Občini Bled z lastniki   navedenih  zemljišč  še vedno ni uspelo skleniti vseh potrebnih 
služnostnih pogodb za celoten potek trase kanalizacijskega omrežja, zato le-ta  še vedno nima 
potrebnega uporabnega dovoljenja. 
 
Z namenom pridobiti  spremembo gradbenega dovoljenja kot tudi uporabno dovoljenje za 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Mlino, Rečica in  Bohinjska Bela in  s tem zagotoviti 
nemoteno delovanje le-tega (vknjižena služnostna pravica rednega in izrednega vzdrževanja ter 
pravica dostopa), je nujno potrebno skleniti manjkajoče služnostne pogodbe za nepremičnine s 
parcelnimi številkami:  
a) 478/1, 491/1, 496/0, 497/0, 498/0, 331/6, 368/2, 163/1, 168/2, 228/4,  444/1, 309/1,  
959/2, 958/1,  118/1, 118/15,   492/4, 227/5, 170/5 in 1130/8  vse k.o.  Bohinjska Bela – 
kanalizacija Bohinjska Bela;   
b) 463/167 k.o. Rečica - črpališče Razgledna;  
c) 358/2, 357/5 in  348/3  vse k.o. Rečica - črpališče Poljšiška; 
d) 1109/4, 1206/8, 1205/13 in 926/2  k.o. Želeče – kanalizacija Mlino.  
 
 
  
Občina Bled namerava v letošnjem letu pričeti z ureditvijo  komunalne infrastrukture v starem 
jedru Mlina. Izdelani projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim tangira tudi 
nepremičnine s parc. št.  858/0,  929/3, 930/12, 930/17, 943/0,  944/2, 944/5 in 1205/13 vse 
k.o. Želeče.  
  
Do sedaj Občini Bled z nekaterimi lastniki oz. nekaterimi solastniki navedenih zemljišč  ni uspelo  
skleniti ustreznih  služnostnih  pogodb, katere je potrebno priložiti vlogi za gradbeno dovoljenje 
kot dokazilo o pravici  graditi na tujem zemljišču. 
 
S sklepom občinskega sveta ugotovljena  javna korist   gradnje komunalne infrastrukture   pa je v 
primeru, ko se sklepajo služnostne pogodbe z državo, na podlagi izrecne določbe Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010)  
lahko  tudi podlaga za brezplačno pridobitev služnostne pravice, seveda kadar specialni predpis 
(področni zakon) ne določa drugače.           
 
 
V primeru nezmožnosti sklenitve potrebnih služnostnih pogodb za vsa našteta zemljišča,  je na 
podlagi s sklepom občinskega sveta ugotovljene javne koristi,  mogoče v upravnem postopku, ki 
se vodi pred pristojno upravno enoto, pridobiti potrebna služnostna upravičenja. Taka  upravna 
odločba je tudi ustrezno dokazilo o pravici graditi in s tem podlaga za izdajo gradbenega 
oziroma uporabnega dovoljenja.    
 
 
 
Opis pravnega stanja 
 
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013)  v svojem 
35. členu med drugim izrecno določa tudi: 
- da je javna kanalizacija javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina;  
- da infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije lahko pod enakimi pogoji, določenimi z 

zakonom in občinskimi predpisi, uporablja vsakdo; 
- da je uporaba infrastrukturnih objektov in naprav obvezna na vseh območjih, kjer je 

vzpostavljen javni kanalizacijski sistem; 
- da je javna kanalizacija infrastruktura lokalnega pomena in javno dobro. 
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110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 
80/10), omogoča, da se lastninska pravica na nepremičnini v upravnem postopku  omeji, če je to 
nujno potrebno za postavitev omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo 
nemoteno delovanje. Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, občina oziroma izvajalec 
javne službe. 
 
S sprejetjem predlaganega sklepa o ugotovitvi javne koristi na predlaganih zemljiščih, bo javna 
korist ustrezno izkazana in s tem podana pravna podlaga za začetek postopka izdaje upravne 
odločbe, ki bo nadomestila sklenitev služnostne pogodbe.   
 

 
II.  PREDLOG SKLEPA   
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo,  da v skladu s svojimi pristojnostmi, gradivo 
obravnava in sprejme predlagani sklep.   

ŽUPAN 
                                                                                                                  Janez Fajfar 

Številka: 
Datum: 
 
 
 
Pripravila:  
Marija Jerala                                                                                               
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Boh. Bela 2 
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Boh. Bela 9 
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ČRPALIŠČE Poljšiška 1 
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Črpališče Poljšiška 2 
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Črpališče Razgledna 1 
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Mlino 1 
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Mlino 2 
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Mlino 3 
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Sebenje 1 
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Staro Mlino 1 
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Staro Mlino 2 
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Staro Mlino 3 
 



 

260 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Razno 

 
 
a) Seznanitev s sklepom o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila št. 410-

29/2013, za Sklop 2 OPERACIJA »POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA 
TRIGLAVSKA ROŽA BLED«, z dne 4.6.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s sklepom o razveljavitvi 
postopka oddaje javnega naročila št. 410-29/2013, za Sklop 2 OPERACIJA »POSODOBITEV 
INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA TRIGLAVSKA ROŽA BLED«, z dne 4.6.2013. 
 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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PREDLOG  
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – 
uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Bled  (Ur.l. RS 67/09 UPB in 87/2012) je 
Občinski svet Obine Bled na _____ seji, dne ________, sprejel  
 
 
Sklep  
Občinski svet Občine Bled se seznani s sklepom o razveljavitvi postopka oddaje javnega 
naročila št. 410-29/2013, za Sklop 2 OPERACIJA »POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA 
SREDIŠČA TRIGLAVSKA ROŽA BLED«, z dne 4.6.2013. 
 
 
O B R A Z L O Ž I T E V  
Z zadnjo spremembo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/12; v nadaljevanju: ZJN-
2), je bila uvedena obveznost naročnikov, da če je naročnik zavrnel vse ponudbe, mora o tem, o 
razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, 
takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, in, razen v primeru 
postopka iz 7. točke prvega odstavka 24. člena, vlado oziroma svoj nadzorni organ. V odločitvi o 
zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na možnost uveljavljanja 
pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona. Kadar izvaja 
naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2., 4., 6. ali 10. 
točke prvega odstavka 57. člena tega zakona, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih 
naročil, in, če je to primerno, v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Ker je v skladu z mnenjem Ministrstva za pravosodje in javno upravo, št. 430-3/2013/7 z dne 
4.3.2012, nadzorni organ na ravni lokalne skupnosti v smislu določb ZJN-2 občinski svet, je 
potrebno o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila obvestiti Občinski svet Občine Bled.  
 

 
Naročnik je v skladu s 25. čl. ZJN-2 pripravil sklep o začetku postopka zbiranja ponudb po 
odprtem postopku za oddajo javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN 
4189/2013, datum objave: 12.04.2013, (prejšnja objava JN 4110/2013, z dne 11.04.2013), 
številka objave popravka obvestila in RD na Portalu JN: JN 4780/2013, datum objave: 
25.04.2013, za izbiro izvajalca del za: OPERACIJO »ENERGETSKA SANACIJA ZD BLED« IN 
OPERACIJO »POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA TRIGLAVSKA ROŽA BLED« . 
 
Naročnik je v predpisanem roku, to je do vključno 10. 05. 2013 do 12.00 ure za Sklop 2 prejel 
ponudbe in sicer: 

 TERA NOVA d.o.o., Gabrče 37, 1360 Vrhnika  
 ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana 
 DEMA PLUS d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana 
 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj 
 ZIR d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana 

 
Naročnik je ob pregledu prispelih ponudb ugotovil, da prispele ponudbe niso pravilne, predložen 
popis pa v posameznih postavkah pomankljiv in ne omogoča primerljivosti in preveritve 
funkcionalnosti ponujenega blaga.  
 
V popisu del za Sklop 2a: »POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA TRIGLAVSKA ROŽA 
BLED – 1 (osnovna dela)«, C./2 OPREMA OKREPČEVALNICE IN POMOŽNE KUHINJE, pod 
postavko 1.2. Dvotemperaturna hladilno-zamrzovalna omara namreč ni definirano pri katerih 
temperaturnih pogojih okolice je zahtevana funkcionalnost vitrine. 
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Prav tako nihče izmed ponudnikov ni ponudil hladilno zmrzovalne omare delujoče v 
predpisanem temperaturnem obsegu, vključujoč 10% odstop od tehničnih zahtev, zaradi česar 
bi naročnik moral izločiti ponudbe kot nepravilne. 
  
Tudi v popisu pod postavko 3.1. Steklena vitrina za sladice/prigrizke ali praline ni definirano pri 
katerih temperaturnih pogojih okolice je zahtevana funkcionalnost vitrine.  
 
Glede na to, da ponudb po predloženem popisu del pod postavko 1.2. Dvotemperaturna hladilno-
zamrzovalna omara nikakor ni mogoče označiti kot pravilne, pod postavko 3.1. Steklena vitrina 
za sladice/prigrizke ali praline pa bi moral izločiti vse ponudbe iz razloga nepravilnosti, zato 
naročnik zavrača vse ponudbe in razveljavlja predmetni javni razpis. 
 
Naročnik bo ustrezno uskladil popise del za predmetni projekt ter izvedel nov postopek javnega 
naročila. 
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14.) Razno 
 
 
 

b) Sprejem soglasja k sklenitvi Aneks št. 1. k pogodbi št. 430-25/2012 za » UREDITEV 
CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH OBČINSKIH CEST 
(Zagoriška cesta, Triglavska cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo – Mlino, del 
Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri Osnovni šoli Bled) « za 
nepredvidena oz. dodatna dela v skupni vrednosti 23.752,07 EUR (brez DDV), 
oziroma 28.502,48 EUR z upoštevanjem 20 % DDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled daje soglasje k sklenitvi Aneks št. 1. k 
pogodbi št. 430-25/2012 za » UREDITEV CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH OBČINSKIH CEST (Zagoriška cesta, Triglavska cesta in 
Gorenjska cesta, del LC Selo – Mlino, del Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri 
Osnovni šoli Bled) « za nepredvidena oz. dodatna dela v skupni vrednosti 23.752,07 EUR 
(brez DDV), oziroma 28.502,48 EUR z upoštevanjem 20 % DDV. 
 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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PREDLOG  
 
 
Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – 
uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Bled  (Ur.l RS 67/09 UPB in 87/2012) je 
Občinski svet Obine Bled na _____ seji, dne ________, sprejel  
 
Sklep  
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k sklenitvi Aneks št. 1. k pogodbi št. 430-25/2012 
za » UREDITEV CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH 
OBČINSKIH CEST (Zagoriška cesta, Triglavska cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo – 
Mlino, del Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri Osnovni šoli Bled) « za 
nepredvidena oz. dodatna dela v skupni vrednosti 23.752,07 EUR (brez DDV), oziroma 
28.502,48 EUR z upoštevanjem 20 % DDV. 
 
 
O B R A Z L O Ž I T E V  
Z zadnjo spremembo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/12; v nadaljevanju: ZJN-
2), je bila uvedena obveznost naročnikov, da morajo pred spremembo pogodbe, ki pomeni 
spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali 
povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega 
nimajo, pa soglasje vlade. Soglasje ni potrebno, v kolikor se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 
5. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja 
načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi 
odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na 
podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če 
vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora ne 
glede na navedeno pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 
10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. V predlogu za izdajo soglasja 
je potrebno navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.  
 
Ker je v skladu z mnenjem Ministrstva za pravosodje in javno upravo, št. 430-3/2013/7 z dne 
4.3.2012, nadzorni organ na ravni lokalne skupnosti v smislu določb ZJN-2 občinski svet, je pred 
sklenitvijo Aneksa št. 1. k pogodbi št. 430-25/2012 za »UREDITEV CESTNE IN DRUGE 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH OBČINSKIH CEST (Zagoriška cesta, Triglavska 
cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo – Mlino, del Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri 
Osnovni šoli Bled)« potrebno soglasje Občinskega sveta Občine Bled  
 
Občina Bled je kot naročnik v postopku oddaje javnega naročila za izvedbo razpisanih del » 
UREDITEV CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH OBČINSKIH 
CEST ( Zagoriška cesta, Triglavska cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo – Mlino, del 
Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri Osnovni šoli Bled) « sklenila pogodbo z 
izvajalcem GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, gradnja in vzdrževanje objektov 
visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ 
Vrednost osnovne pogodbe št. 430-25/2012 znaša 756.425,83 EUR ( brez DDV), oziroma 
907.711,00 EUR z upoštevanjem 20 % DDV. 
 
Tekom gradbenih del so se pojavila nova dejstva in okoliščine, ki jih ni bilo mogoče vnaprej 
predvideti in zaradi katerih so nastala nepredvidena manjkajoča, dodatna in več dela.  

Dela so naslednja:  
- dodatna dela in dodatni vgradni materiali pri obnovi meteorne kanalizacije  
- nepredvidena manjkajoča, dodatna dela in več dela v sklopu ureditve okolice in Grajske 

ceste na Blejski grad  
- ureditev vertikalne prometne signalizacije  
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Naročnik je v skladu z veljavno zakonodajo dne 20.4.2013 pripravil sklep o začetku postopka 
oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo » UREDITEV 
CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ODSEKIH OBČINSKIH CEST (Zagoriška 
cesta, Triglavska cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo – Mlino, del Grajske ceste na Blejski grad, 
dovozna pot pri Osnovni šoli Bled) « - nepredvidena manjkajoča, dodatna dela in več dela, ter s 
povabilom k oddaji ponudbe dne 20.4.2012 pozval izvajalca, da poda ponudbo za nepredvidena 
dodatna in več dela, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo prvotnega 
naročila in samega projekta » UREDITEV CESTNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA ODSEKIH OBČINSKIH CEST (Zagoriška cesta, Triglavska cesta in Gorenjska cesta, del LC Selo 
– Mlino, del Grajske ceste na Blejski grad, dovozna pot pri Osnovni šoli Bled)«.  
Na podlagi prispele ponudbe št. 1200481C, z dne 7.5.2013, je naročnik pozval izvajalca 
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke 
gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ k pogajanjem. Vrednost nepredvidenih manjkajočih, 
dodatnih in več del po predračunu št. 1200481c z dne 7.5.2013 znaša 24.502,23 EUR (brez 
DDV), oziroma 29.402,67 EUR z upoštevanjem 20 % DDV. V postopku za oddajo javnega naročila 
s pogajanji, ki so bila izvedena dne 16.5.2013, sta se izvajalec in naročnik na pogajanjih 
dogovorila za popust v višini 900,19 EUR za nepredvidena in dodatna dela. Končna vrednost 
nepredvidenih manjkajočih, dodatnih del in več del po pogajanjih znaša (predračun št. 
1200481d z dne 16.5.2013) 23.752,07 EUR ( brez DDV ), oziroma 28.502,48 EUR z 
upoštevanjem 20 % DDV. 
 
Naročnik je v skladu z veljavno zakonodajo sprejel odločitev, da se z izvajalcem sklene Aneks št. 
1. k pogodbi št. 430-25/2012 skladno z rezultatom pogajanj v skupni vrednosti 23.752,07 EUR 
(brez DDV), oziroma  28.502,48 EUR z upoštevanjem 20 % DDV ter končni pogodbeni vrednosti 
v kumulativi v višini 780.177,90 EUR (brez DDV), oziroma 936.213,48 EUR z upoštevanjem 20 
% DDV, kar predstavlja 3,1 % osnovne pogodbe. 
 


