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16. REDNA SEJA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

1. oktober 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 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, 

ki bo v torek, 1. 10. 2013, ob 16.00, 

v konferenčni dvorani Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje            … 2 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje                              ...… 35 
3. Pobude in vprašanja                      …....57 
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna                 ……63 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem                  … 189 
6. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture                … 206 
7. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah               … 211 
8. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled …. 213 
9. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014                 … 215 
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled                 … 340 
11. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Bled                        … 344 

12. Sprejem Tehničnega  pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
kanalizacijskega omrežja                            … 349 

13. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru                   … 373 
14. Kadrovske zadeve:                       … 391 

 Imenovanje člana SPVCP 
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

15. Razno 

Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva (točka 7 in 8) bodo članom 
občinskega sveta posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na 
spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). 

Bled, 19. september 2013 

Številka: 034-4/2013-1 

Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 

 

http://obcina.bled.si/
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Seje delovnih teles občinskega sveta: 

1. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

sreda, 25. 9. 2013, ob 16.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled 

2. Statutarno-pravna komisija 

sreda, 25. 9. 2013, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled 

3. Odbor za gospodarstvo in turizem 

torek, 24. 9. 2013, ob 18.00 v Poročni dvorani Občine Bled 

4. Odbor za proračun in občinsko premoženje 

torek, 24. 9. 2013, ob 18.00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled 

5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 

četrtek, 26. 9. 2013, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 

6. Odbor za družbene dejavnosti 

četrtek, 26. 9. 2013, ob 17.00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled 
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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  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 

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

sklicujem 

 

15. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki bo v sredo, 25. 9. 2013, ob 16.00, 

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem zapisnika prejšnje seje  
3. Kadrovske zadeve: 

 Imenovanje člana SPVCP 
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

4. Razno 
 

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

 

 

Janez Petkoš, l. r. 

Predsednik komisije 

 

 

Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnik komisije Andrej Eržen 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Datum: 13.5.2013 

Zapisnik 14. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v 
ponedeljek, 13. maja 2013, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 

Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Jana Špec, 
Davorina Pirc in Miran Vovk       

Ostali prisotni: Janez Fajfar, župan, Matjaž Berčon, direktor  in Andrej Eržen, tajnik komisije 

Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na 
prisotnost vseh članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s 
sklicem seje.  

Komisija soglasno sprejme 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 

2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje  

3. Mnenje k predlaganim kandidatom za ravnatelja OŠ prof. Dr. Josipa Plemlja 

4. Razno 

 

Točka 1:  Sprejem dnevnega reda 14. seje       

Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 

SKLEP 1/14: 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red 14. seje.  

 

Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje komisije, z dne 11.2.2012 

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 

SKLEP 2/14: 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 13. redne seje z dne 
11.2.2013. 

 

Točka 3:       Mnenje k predlaganim kandidatom za ravnatelja OŠ prof. Dr. Josipa Plemlja 
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Na predlog predsednika so člani komisije soglasni sprejeli 

Sklep 3/14: 

 

Točka 4:         Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave.  

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 

       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd  
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije  

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 

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

sklicujem 

16. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 

ki bo v  sredo, 25 . 9. 2013, ob  17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje 
3. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
5. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
6. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah 
7. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled 
8. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled 
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Bled  

11. Sprejem Tehničnega  pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
kanalizacijskega omrežja 

12. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
13. Razno 

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: 4-julij-2013 

ZAPISNIK 

15. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek, 4. 7. 2013, ob 15.30 uri, v sejni 
sobi Občine Bled, I. nadstropje. 

Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, 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 prisotna večina članov, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim 
redom. 

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 

Točka 1         Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 

Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 1/15 

Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 

 

Točka 2 Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje komisije, z dne 7.5.2013 

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 

SKLEP 2/15 

Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 14. redne seje z dne 7.5.2013. 
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Točka 3       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2013 – rebalans II 

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 3/15 

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans II. 

 

Točka 5       Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 4/15 

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 

 

Točka 5       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 5/15 

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje po skrajšanem postopku. 

 

Točka 6  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih 

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 6/15 

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih po 
skrajšanem postopku .  

 

Točka 7 Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
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Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 7/15 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka osnutka Odloka o javnem redu in miru. 

 

Točka 8 Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

Člani komisije so po pregledu pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP 8/15 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o ugotovitvi javne koristi.  

 

Točka 9        Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  

 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 

 

Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik komisije  

                     Miran Vovk  
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem  

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 

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

sklicujem 

16. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki bo v torek, 24. 9. 2013, ob 18.00 v Poročni dvorani Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

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

 

 

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

 

 

Davorina Pirc, l. r. 

Predsednica odbora 

 

 

Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora mag. Petra Perko 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave  
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Z A P I S N I K 

15. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem,ki je bila v četrtek, 04. 07. 2013, ob 
17.00 . 

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Nuša Vogelnik Holzner, Majda Loncnar, Martin Merlak, 
Miran Vovk 

Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor OU Bled, Petra Perko -  urad župana,  

Odsotni: Uroš Ambrožič, Leopold Zonik 

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 

 
Ad 4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II 
 
To točko dnevnega reda smo obravnavali na skupni seji z Odborom za proračun in občinsko 
premoženje.  

Uvodno obrazložitev je predstavil Matjaž Berčon. Skupni prihodki so z rebalansom nižji za 
168.648 €. Razlog je, da se je izkazalo, da z razpisi, na katere je občina kandidirala, ne bo 
dodeljeno toliko sredstev, kolikor je bilo pričakovano. Drugi razlog pa je, da glede na doseženo 
realizacijo do priprave Rebalansa ne bo mogoče pričakovati priliva prihodkov, kot je bil prvotno 
predvideno. 

Na 14. Seji Odbora za proračun in finance je bil sprejet sledeči sklep: »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«. 

Odgovor je podal Matjaž Berčon. Za premostitev likvidnostnih težav je Občina Bled vzela 
likvidnostno posojilo v višini 250.000 € z rokom plačila september 2013. Stroški znašajo 2.700 
€. Izvajanje razvojnih projektov ni ogroženo, glede na to, da bodo do konca septembra 2013 
realizirani prihodki, ki so predvsem sezonskega značaja (turistična taksa, parkirnina) in tudi rok 
plačila za 1. Obrok NUSZ je 15.7.2013. 

V razpravi je odgovore podajal g. Matjaž Berčon. 

G. Mirana Vovk je zanimalo,  zakaj je izkazano povečanje na postavki sofinanciranje LTO v 
javnem interesu. Odgovor je bil : sredstva bodo namenjena za opremljanje prostorov TIC na 
promenadi, vir pa je turistična taksa novo odprtega hotela Astoria. Nadaljnje ga je zanimala 
tekoča proračunska rezerva. Odgovor: čez leto se je zmanjševala za namene, kjer so bila premalo 
planirana sredstva, z rebalansom pa so se na novo oblikovala. Postavke za plače se je zvišala 
zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij. 
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G. Janez Brence je vprašal, zakaj je potrebno znižanje koncesijske dajatve Adriaplin; odgovor je 
bil, ker je bil plan previsoko postavljen,  obenem pa je opozoril na še vedno visoke stroške javnih 
WC-jev, knjižnice in Festivalne dvorane, ter visoke stroške za pripravo OPN Bled. 

Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da  sprejme Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 – rebalans II 

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA  

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
 
Odbor za gospodarstvo in turizem je odločal o sprejemu dnevnega reda. 

Glede na to, da so predstavniki podjetja Sava Turizem opravičili svojo prisotnost na današnjem 
sestanku, predsednica predlaga, da se 3. točka umakne z dnevnega reda. Predstavniki Sava 
Turizem so sicer pokazali interes za skupni sestanek, vendar so bili zaradi neodložljivih 
obveznosti prisiljeni le-tega odpovedati. 

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Zaradi zgoraj navedenih razlogov se sprejme dnevni red seje brez točke 3. 

Glasovanje: 5 prisotnih,  5 ZA 
 

Ad 2) Sprejem Zapisnika 14. redne seje  

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 14. redne seje odbora z dne 07.05. 
2013. 

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 

 

Ad 5) Razno  

 Direktor g. Berčon je seznanil navzoče, da je Občina Bled sprejela Odlok o javnem redu in miru, 
pri čemer je priskočil na pomoč tudi vodja MIR. Osnutek odloka mora še iti skozi dvofazni 
postopek, saj naj bi o njem potekala tudi javna razprava. Občina namreč pričakuje tudi različne 
sugestije s strani občanov. Ob tem je tudi pomembno, da so pri uvajanju takega odloka prisotne 
sankcije zaradi neupoštevanja določenih določil odloka. G. Vovk je ob tem dejal, da je sprejetje 
tega odloka zelo pohvalno, ob tem pa se je vseeno spraševal, v kolikšni meri bo lahko odlok 
realiziran. G. Berčon je odgovoril, da imamo na Bledu le dva stalna redarja, ki hodita naokrog. 
Varnostnik lahko izgrednike le nemo opazuje, če delajo škodo, jih lahko le opozori, fizično pa ne 
sme posredovati. V takšnem primeru pokliče policijo, če se ta prepozno odzove, pa svoje 
nadrejene v Ljubljano, ki pošljejo še dodatno osebje na Bled. V vsakem primeru pa sme fizično 
posredovati le policija. 
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G. Merlak je vprašal, do kod je park pred Hotelom Park v lasti Save Turizem, kajti veliko ljudi leži 
na travniku pred hotelom, sončijo se in namakajo v vodnjaku, kar ni ravno primerno za 
turistično območje. G. Berčon je odgovoril, da je hotelsko območje do stopnic do jezera. Odlok o 
zelenih površinah pa ne sankcionira dejanj zlorabe zelenic. Občina Bled ima le pet območij, kjer 
je kopanje dovoljeno, po drugi strani pa kopanje na drugih območjih ni izrecno prepovedano. 

Ga. Holzner je ponovno opozorila glede avtobusnega postajališča na Mlinem, kjer vedno stojijo 
turistični avtobusi, vozniki rednih lokalnih avtobusov pa ne opazijo ljudi, ki čakajo na prevoz. 
Potrebno bi bilo namreč kaznovati tiste, ki si avtobusno postajališče izberejo za parkirišče. Poleg 
tega je opozorila na polomljene varnostne količke na dovozni poti k cerkvi. Polomljeni naj bi bili 
vedno v času dostave v cerkev. Na to je potrebno opozoriti redarje! 

Seja je bila zaključena ob  18.15 . 

 

Zapisnik pisala: mag. Petra Perko            Predsednica  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 

15. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 

ki bo v četrtek, 26. 9. 2013, ob 17.00, v zgornji sejni sobi Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
4. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
5. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah 
6. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled 
7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
8. 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 

14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,ki je bila v četrtek, 4.7. 2013  ob 19. Uri. 

Navzoči člani: Anton Mežan,  Pavla Zupan, Bojana Pipan, Milan Rejc 

Opravičeno odsotni: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik 
odbora, Vanja Piber 

Ostali navzoči: Sašo Čotar (k točki 3.), Primož Lah (k točki 5.),  Neja Gašperšič 

Zaradi odsotnosti predsednice in podpredsednika je najstarejša članica odbora za družbene 
dejavnosti Pavla Zupan pooblastila člana odbora Antona Mežana, da vodi sejo odbora.   

Prva točka »Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II«  je bila skupna z Odborom za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. 
Direktor občinske uprave Matjaž Berčon je na kratko obrazložil spremembe v proračunu za leto 
2013 in razloge zanje. V  razpravi člani Odbora za družbene dejavnosti niso imeli vprašanj. 

Po skupni predstavitvi rebalansa II so člani Odbora za družbene dejavnosti nadaljevali svojo sejo 
ločeno. 

Anton Mežan je predlagal, glede na prisotnost poročevalca iz Policijske postaje Bled,  naslednji 
dnevni red: 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
3. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans II 
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 
 

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
 
Člani odbora so spremenjeni  dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
Bojana Pipan je pripomnila, da naj se za OZRK Radovljica pripravi dopis Občine Bled glede  
prostora na Bledu. 

Člani odbora na zapisnik niso imeli drugih pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 

Potrdi se zapisnik 13. seje Odbora za družbene dejavnosti. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
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Ad 3) Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
Pomočnik komandirja Policijske postaje Bled Sašo Čotar je na kratko predstavil poročilo 
Policijske postaje Bled za leto 2012. 
V razpravi je Pavla Zupan vprašala, kako se morajo tujci prijaviti, ko pridejo začasno v svoj 
objekt na počitnice. Sašo Čotar je odgovoril, da naj se zglasijo na policijski postaji in prijavijo (in 
ob odhodu tudi odjavijo) svoje bivanje. 

Anton Mežan je vprašal, na kakšen način izvaja policija in  inšpekcija nadzor nad bivanje turistov 
pri sobodajalcih. Nekateri sobodajalci menijo, da ni to pravi način kontrole. Odgovor  je bil, da se 
to preverja na čimbolj korekten način. 

Glede odpiralnih časov lokalov v nočnih urah sta imela Pavla Zupan in Anton Mežan še 
vprašanja, ali so bili s strani policije posredovani na občino kakšni predlogi. Sašo Čotar je 
odgovoril,  da policija sodeluje z lokalno skupnostjo.  

Člani odbora so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti se seznani s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 

 

Ad 4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II 
Anton Mežan je na kratko povzel glavne značilnosti rebalansa, kot jih je predstavil že direktor 
občinske uprave na skupni predstavitvi. Razprave ni bilo. 

Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans II z obveznimi prilogami. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 

 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
 
Anton Mežan je opozoril, da je v gradivu prišlo do tiskarske napake pri navedbi predloga sklepa. 
Kratko predstavitev odloka je podal Primož Lah,  vodja medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Bled-Bohinj – inšpektor. Razlog za spremembo odloka je določitev nove 
strukture članov v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje. 
Razprave ni bilo. 

Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
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Ad 6) Razno 
Člane odbora je še zanimala vsebina Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih. Primož Lah je  na kratko predstavil še omenjeni odlok. 
 

Seja je bila zaključena ob 2015 uri. 

 

 

Zapisala:                                                         

Neja Gašperšič        Po pooblastilu: 

        Po pooblastilu: 

        Anton Mežan 
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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 

16. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 

ki bo v torek, 24. 9. 2013, ob 18.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
3. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
6. 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:           4.7.2013 

Z A P I S N I K 

15. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek 4.7.2013 s 
pričetkom ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled. 

Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 
Ažman ( prihod 17.35 ), Srečko Vernig. 

Odsotna: Strgar Marija, 

Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

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 

Zaradi skupne predstavitve točke : Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem, 
je bila točka 3. Prestavljena na 2. točko. 

 
Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 

Zaradi skupne predstavitve točke : Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem, 
je bila točka 3. Prestavljena na 2. točko. 

Dnevni red 15. Redne seje je bil  soglasno sprejet. (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI) 

 

Točka 2)       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine  

                         Bled za leto 2013 – rebalans II. 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Skupni prihodki so z rebalansom nižji za 168.648 €. 
Razlog je, da se je izkazalo, da z razpisi na katere je občina kandidirala ne bo dodeljeno toliko 
sredstev kolikor je bilo pričakovano. Drugi razlog pa je, da je da glede na doseženo realizacijo do 
priprave Rebalansa ne bo mogoče pričakovati priliva prihodkov kot je bil prvotno predviden. 
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Na 14. Seji Odbora za proračun in finance je bil sprejet sledeči sklep: »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«. 

Odgovor je podal Matjaž Berčon. Za premostitev likvidnostnih težav je Občina Bled vzela 
likvidnostno posojilo v višini 250.000 € z rokom plačila september 2013. Stroški znašajo 2.700 
€. Izvajanje razvojnih projektov ni ogroženo, glede na to, da bodo do konca septembra 2013 
realizirani prihodki, ki so predvsem sezonskega značaja ( turistična taksa, parkirnina ) in tudi 
rok plačila za 1. Obrok NUSZ je 15.7.2013. 

Razprava: Odgovore je podal Matjaž Berčon. 

Miran Vovk: zakaj povečanje na postavki sof. LTO v javnem interesu ( odgovor: sredstva za 
opremljanje prostorov TIC na promenadi, vir pa je turistična taksa novo odprtega hotela 
Astoria), tekoča proračunska rezerva ( čez leto se je zmanjševala za namene kjer so bila premalo 
planirana sredstva, z rebalansom pa se na novo oblikuje ), plače  ( za odpravo ¾ plačnih 
nesorazmerij ). 

Janez Brence: zakaj znižanje koncesijske dajatve Adriaplin ( ker je bil plan previsoko postavljen),  
opozarja na še vedno visoke stroške javnih WC-jev, knjižnice in Festivalne dvorane, ter visoke 
stroške za pripravo OPN Bled. 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 
sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2013 – rebalans II. 

 

Točka 3)  Sprejem Zapisnika 14. redne seje  

Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je bil odgovor na sklep ki je bil sprejet na 14. Seji, podan pri 
točki Rebalans 2013-2. 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje do sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 14. seje Odbora 
za proračun in občinsko premoženje. 

 

Točka 4)   Razno 

Slavko Ažman: V bodoče naj bi obravnavali tudi gradivo ( predvsem poročila in plane ) vezano 
na javna podjetja in zavode v lasti občine Bled in koncesionarje ( Adriaplin, WTE ), predvsem iz 
razloga, da določena vprašanja razrešijo že na sami seji odbora in ne na seji občinskega sveta. 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
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1. Na dnevni red Odbor za proračun in občinsko premoženje naj se v bodoče uvrstijo 
poročila in plani javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Bled ter 
koncesionarjev v Občini Bled. 

Seja je bila  zaključena ob 17.45 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 

16. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 

ki bo v četrtek, 26. 9. 2013, ob 17.00  v  Poročni dvorani Občine Bled 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Bled  

8. Sprejem Tehničnega  pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
kanalizacijskega omrežja 

9. Mnenje odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP   
10. Razno 

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 23 ali po el. 
pošti barbara.jancic@bled.si. 

 

Janez Petkoš, l. r. 

Predsednik odbora 

 

Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora mag. Barbara Jančič 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalka k točkam dnevnega reda 6, 7, 8 (mag. Romana Starič) 
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Številka: 011-4/2011  

     Datum: 5. 7. 2013  

ZAPISNIK 

15. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 4.7.2013, ob 19. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana). 

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 

Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, 
Davorina Pirc, Peter Pogačar 

Opravičeno odsoten: Anton Omerzel 

Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Barbara Jančič, Franci Pavlič, 
mag. Primož Lah 

Infrastruktura Bled: v.d. Irena Gogala (pri točki 4 in 5) 

Adriaplin d.o.o. Ljubljana: Alojzij Babič (pri točki 6) 

WTE Projektna družba Bled: Bojan Homec (pri točki 7) 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

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 

Začetek seje: ob 1900, zaključek seje: ob 2145 
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Ad 1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje  

Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po 
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal 
potrditev.  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 14. redne seje Odbora z dne 9. 5. 2013 

Člani odbora na Zapisnik 14. redne seje Odbora z dne 9.5.2013 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 14. redne seje Odbora z dne 9. 5. 2013.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II  

V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za 
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog 
rebalansa II proračuna Občine Bled za leto 2013. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi 
rebalansa ter poudaril ključne razloge za spremembe na proračunskih postavkah proračuna za 
leto 2013.  

Ludvik Kerčmar je imel vprašanje v zvezi s planiranimi sredstvi za pokopališča, ki se z 
rebalansom proračuna zmanjšujejo. Berčon je povedal, da gre za sredstva za posebne investicije, 
ki pa niso predvidene. Za vzdrževanje pokopališča se sredstva namenjajo iz grobarin 
(Infrastruktura). 

Davorina Pirc je opozorila na tiskarsko napako pri proračunski postavki za proračunsko rezervo. 

Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 – rebalans II z obveznimi prilogami.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.  
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Ad 4) Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 

Obrazložitev je podala v.d. direktorice Infrastrukture Bled d.o.o., Irena Gogala. Članom odbora je 
na kratko pojasnila razloge za dopolnitev sklepa in poudarila, da se cene storitve ravnanja s 
komunalnimi odpadki ne spreminjajo. S tem predlogom se dodatno le tudi v sklepu objavijo cene 
storitve na enoto €/kg.  

Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 5) Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 

Obrazložitev je podala v.d. direktorice JP Infrastrukture Bled d.o.o., Irena Gogala s kratkim 
pregledom realiziranega poslovanja po posameznih dejavnostih na programu Turistične in 
Komunalna infrastruktura. Članom odbora je na kratko predstavila tudi rezultate poslovanja na 
obeh programih ter povedala, da je podjetje JP Infrastruktura Bled poslovno leto 2012 zaključilo 
z dobičkom v višini cca. 30.000 €.  

V razpravi je Pogačar Petra zanimala informacija, kdo trenutno upravlja s Športnim parkom in 
Mini golfom, ter višina najemnine. Irena Gogala je povedala, da je upravljavec Športnega parka 
Nogometni klub Bled, Mini golfa pa g. Učakar. Slavka Ažmana je zanimalo poslovanje Mini golfa. 

Ludvik Kerčmar je opozoril na kontrolo kakovosti vode na Zatrniku, saj je iz poročila razvidno, 
da je kvaliteta vode na tem vodnem viru zelo slaba. Irena Gogala je povedala, da stalno nadzirajo 
vse vodne vire, glede na neustreznost kvalitete pitne vode na Zatrniku pa je vodo potrebno 
prekuhavati. Zato člani odbora predlagajo pristojnim službam, da preverijo vzroke onesnaženja 
vode na Zatrniku in potem predlagajo določene ukrepe. 

Slavko Ažman je predlagal, da bi imeli občani občine Bled prosti vstop v Grajsko kopališče. Irena 
Gogala je povedala, da kopališče ne bo vzdržalo povečanja število obiskov kopalcev, saj so 
kapacitete kopališča v glavnem že sedaj 100 % zasedene.  

V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil z poslovanjem Infrastrukture Bled, nato pa so člani 
odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poslovnim 
poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 6) Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Alojz Babič, ki je predstavil 
poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2012. Članom odbora je predstavil tehnične 
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podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2012, komercialne podatke o odjemalcih in porabi 
zemeljskega plina, ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. V 
nadaljevanju je prisotnim predstavil plan gradnje plinovodnega omrežja v letu 2013 in sicer na 
območju KS Rečica (Aljaževa, Razgledna, Prisojna) in na območju Mlina.  
V kratki razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi z cenami zemeljskega plina, ter število 
odjemalcev zemeljskega plina, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom 
koncesionarja Adriaplin za leto 2012. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 

Ad 7) Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Bojan Homec. Članom odbora je 
na kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil 
trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. Članom odbora je pojasnil, da je gradnja 
kanalizacijskega omrežja na območju občine Bled v večji meri zaključena. 

Peter Pogačar je prisotne opozoril na čiste vode, ki se vodijo na Centralno čistilno napravo. 

Janeza Petkoša je zanimal kanalizacijski sistem ob Rečiški cesti, ter članom odbora povedal, da 
nekateri stanovanjski objekti plačujejo storitev odvajanja in čiščenje odpadnih voda, kljub temu 
da se objekti ne morejo priključiti na kanal zaradi državne ceste. Berčon je pojasnil, da občinski 
akti določajo obveznosti priključitve objektov na kanalizacijski sistem, hkrati pa se bo z 
rekonstrukcijo Rečiške ceste zgradil dodatni sekundarni fekalni kanal, ki bo omogočal 
priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje. Petkoš je povedal, da je bilo na eni izmed 
občinskih sej pojasnjeno, da v kolikor se občani iz objektivnih vzrokov ne morejo priključiti na 
kanalizacijsko omrežje, so upravičeni plačila storitve kanalščine in čiščenja odpadnih voda, 
seveda pa morajo z računom izkazati plačilo praznjenja greznic in mobilnega odvažanja 
odpadnih voda na čistilno napravo. 

Člane odbora je zanimalo, kako je z ločevanjem odpadnih in meteornih voda iz območja Centra 
Bleda do Centralne čistilne naprave Bled. Matjaž Berčon je povedal, da se je na nekaterih 
območjih gradil ločen kanalizacijski sitem, predvsem na območju zaledja Prešernove ceste, 
Grajske in Riklijeve ceste, Pod skalo, Rebra, Partizanske ceste in še na nekaterih drugih 
območjih. Kljub temu so na nekaterih območjih meteorne vode še vedno speljane v mešan 
kanalizacijski sistem. Članom odbora je podrobno predstavil projekt kanalizacije v Centru Bled, 
ter predviden način financiranja projekta iz EU skladov. 

Člani odbora so predstavnika koncesionarja opozorili tudi na napake, ki se pojavljajo pri 
obratovanju črpališč, predvsem na izlive fekalnih voda iz črpališč v okolico. Matjaž Berčon je 
koncesionarja opozoril na črpališča v Ribnem, kjer se te napake na črpališčih zelo pogosto 
dogajajo.  

Bojan Homec je članom odbora pojasnil, da imajo nekateri stanovanjski objekti v fekalni 
kanalizacijski sistem speljane tudi meteorne čiste vode, ki v času večjih nalivov meteorne vode 
poplavijo črpališče. 
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Janeza Petkoša je zanimalo ali koncesionar občanom zaračunavamo odvajanje meteornih voda. 
Matjaž Berčon je povedal, da koncesionar trenutno samo zaračunava storitev odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda. 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s 
Poročilom koncesionarja WTE za leto 2012  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 8) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih 

Obrazložitev je podal Primož Lah, vodja MIR. Povedal je, da gre pri navedenih spremembah 
odloka predvsem za uskladitev z veljavno zakonodajo (ZPrCP), nekaj pa je manjših sprememb 
glede časovne omejitve pobiranja parkirnin in same višine parkirnin. 

Slavko Ažman je podal predlog, da bi se način parkiranja na Riklijevi opredelil v odloku. Primož 
Lah je povedal, da je sistem parkiranja določen že s samim zakonom in ta odlok tega ne ureja. 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 9) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 

Obrazložitev je podal Primož Lah, vodja MIR. Povedal je, da odlok opisuje ravnanja, ki so 
obvezna oz. prepovedana, z namenom zagotavljanja javnega reda in miru, varstva premoženja, 
zdravja in čistoče ter okolja. Za nadzor nad izvajanjem odloka sta pristojna občinski inšpektorat 
in redarstvo. 

Peter Pogačar je predlagal, da se pri 7. točki 6. člena prepoved izvajanja gradbenih del v 
turistični sezoni omeji le na večja (težja) gradbena dela, ki bi trajala več kot 3 dni. 

Ludvik Kerčmar in Majda Loncnar sta predlagala, da se 6. točka 6. člena spremeni v delu, kjer je 
določena prepoved povzročanja hrupa od 22.00 do 6.00 ure zjutraj: čas prepovedi povzročanja 
hrupa naj se podaljša od 22.00 do 7.00 ure zjutraj. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in po razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme  osnutek  Odloka o javnem redu in miru s pripombami iz 
razprave.  
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Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 10) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bo s sprejetjem tega sklepa javna korist 
ustrezno izkazana in s tem bo podana pravna podlaga za začetek postopka izdaje ustrezne 
upravne odločbe. Ta bo nadomestila sklenitev služnostnih pogodb, ki jih iz različnih razlogov z 
lastniki zemljišč ni bilo mogoče skleniti. 

Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednje sklepe:  

Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski 
svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi za parcele v k.o. Bohinjska Bela, 
k.o. Rečica in k.o. Želeče. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 

Ad 11) Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Julijana Čadež 

Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Zemljišče spada v morfološko enoto RI S1/1/1 - vaško 
jedro Ribno; uporabljajo se določila za vaško jedro SEj. Gre za novogradnjo stanovanjskega 
objekta na mestu današnjega gospodarskega objekta v vaškem jedru Ribno. Zavod RS za varstvo 
kulturne dediščine je v postopku priprave projektne dokumentacije predlagal naklon strehe 45 
stopinj, kot je značilno za vaška jedra. Prostorski ureditveni pogoji sicer predpisujejo naklon od 
38-42 stopinj.  

Odbor je 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 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu »Rušitev in 
nova gradnja enostanovanjskega objekta« št. projekta 11/2012, z dne februar 2013, na 
zemljišču parc. št. 87 k.o. Ribno, odg. vodja projekta Ivica Bošnjakovič, u.d.i.a..  

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 

Ad 12) Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Alojz Burja 

Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Odbor je v navedeni zadevi že podal pozitivno mnenje s 
sklepom, sprejetim na 3. seji dne 7. 6. 2007, in sicer za dozidavo stanovanjske hiše, ki je 
presegala 50 % tlorisa osnovnega objekta. V fazi gradnje je bilo zaradi oblikovanosti terena 
izvedeno dodatno stopnišče do vhoda v objekt, kot tudi v manjši meri spremenjen balkon, zaradi 
česar objekt odstopa od gradbenega dovoljenja. Investitor v fazi pridobivanja uporabnega 
dovoljenja zaradi navedenih sprememb mora pridobiti tudi spremenjeno gradbeno dovoljenje.  

Odbor je sprejel naslednji sklep: 
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V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu 
rekonstrukcije, dozidave in spremembe namembnosti stanovanjskega objekta s 
turističnim apartmajem, na zemljiščih parc. št. 152/29, /30, /31, /32, /33, /34, /35, /36, 
vse k.o. Zasip, po projektu št. 2549 z dne januar 2013, odg. vodja projekta Zora Završnik 
Črnologar, u.d.i.a.. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 

Ad 13) Razno  

Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 21.45 
uri zaključil. 

 

 

Zapisala:  

Barbara Jančič 

Franci Pavlič 

 

       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  

             Janez Petkoš 
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1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 16. redne seje. 
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2) Sprejem Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 9. 7.  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:   Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 15. redne seje z dne 9. 7. 
2013. 

 

ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar  
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Številka:  034-3/2013-17 

Datum:  09. julij 2013 

ZAPISNIK 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 9. julija 2013, ob 16.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 

Prisotni člani: Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik (od 17.30 )in Majda Loncnar 
(DeSUS), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman(od 17.00 ) (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(od 17.30 ) (LTM in SMS – 
zeleni) 

Opravičeno odsotni: Peter Pogačar (LTM in SMS – zeleni), Vinko Poklukar (LNK), 

Poročevalci:    Irena Gogala, v. d. direktorica JP Infrastruktura Bled,  Alojz Babič, predstavnik 

                             koncesionarja Adriaplin, Bojan Homec, strokovni sodelavec koncesionarja WTE            

                             in Matej Ferk komandir PP Bled 

Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar,  mag. Primož Lah in Andrej Eržen  

Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob 16. uri prisotnih 
12 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 ponedeljek, dne 1.7.2013, zapisnike 
delovnih teles pa dne 8.7.2013 po elektronski pošti. 

Na začetku je župan predsednika Statutarno pravne komisije, Mirana Vovka vprašal,  če obstaja 
kakšen formalno-praven zadržek za sprejem predlaganega dnevnega reda, ki je odgovoril, da ni 
nobenih formalno pravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda. 

Za 15. redno sejo je bil tako predlagan  dnevni red: 

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 
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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 

 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda  

Sklep št. 1: 

Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 15. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 2: Sprejem Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne                    
14.05.2013 

Anton Mežan   je povedal, da ima pripombo - dopolnilo  pri točki 9 dnevnega reda, 
Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, 
kjer piše, da je bilo konec kasete in stavek ni bil dokončan, in je dopolnil, da bo stavek 
smiselno zaključen, da gre za Zasip, kjer je dopustno travnato nogometno igrišče in 
postavitev urbane opreme, njegova pobuda pa je bila, da se na tem mestu omogoči še, na 
željo PD Zasip še igrišče za odbojko na mivki.  

Sklep št. 2: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 14. redne seje z dne 14.5.2013 s pripombo iz 
razprave. 

PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 

Sklep JE bil sprejet.  

 

Točka 3a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 15. redne seje 

Župan je predlagatelje pobud vprašal, če potrebujejo še kakšno pojasnilo na podan odgovor.  

Brigita Šolar – zelo zadovoljna z odgovorom; Ludvik Kerčmar – predlagal je, da naj prvo 
vprašaje ostane  do ugotovitve inšpekcijskih služb, z odgovori na ostali dve vprašanji pa 
je zelo zadovoljen;  Anton Omerzel – z odgovorom je zadovoljen  
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Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

Brigita Šolar: 

»Predlagam, da občina izdela identifikacijske priponke za funkcionarje, da bomo na prireditvah 
bolj razpoznavni.« 

Srečko Vernig:  

»V imenu več svetnikov in svetnic (Pirc, Ažman, Špec, Brence, Loncnar) vlagam pobudo za sklic delovnega 
sestanka na temo OPN. Predlagam, da se pred sprejetjem izvede sestanek z vsemi svetniki in svetnicami in 
strokovnimi službami ter pripravljalci prostorskega akta. Pregledali bi vse pobude in pripombe ter se 
opredelili do eventuelnih amandmajev. Zlasti bi bili pozorni na razvojno naravnanost. Po moji oceni bo akt 
podlaga za rabo prostora za obdobje naslednjih  20 let. V največji možni meri se moramo potruditi, da bo 
čim boljši in občanom Bleda omogočal čim bolj enostavne nadaljne postopke. Če izhajamo iz 
predpostavke, da se družbena in gospodarska kriza lahko še poveča, je še kako pomembno, kakšne 
razvojne možnosti prostorski akt omogoča na daljši rok. 

Župan Janez Fajfar je povedal, da se ta sestanek načrtuje od srede do druge polovice avgusta.  

Jana Špec:  

»Prosila bi direktorja OU za odgovor v  zvezi s problematiko zaračunavanja ločevanja ločenih 
frakcij ali komunalnih  odpadkov za oddajalce sob, da poda informacijo, kaj je bilo dogovorjeno z 
Infrastrukturo, kakšno je stališče občine in Infrastrukture glede mnenja inšpektorata glede 
plačevanja na ta način.« 

Matjaž Berčon, direktor OU je povedal, da je na podlagi prijave tržnemu inšpektoratu ta pozval 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je aprila meseca odgovorilo, da bi bil dejansko pravilen 
način obračunavanja ampak na kilogram oziroma volumen, ne na posteljo oziroma ležišča, 
vendar pa jasne rešitve niso podali in so občini predlagali, da te stvari uredi. Tržni inšpektor pri 
zaračunavanju teh storitev ni ugotovil nikakršne nepravilnosti. Na podlagi sestanka z ministrom 
in strokovnimi službami so s strani Infrastrukture posredovali ustrezno besedilo. Pričakuje se, 
da bo ministrstvo sledilo tej pravni  praznini, ki je nastala zaradi te specifike, ki smo jo ugotovili 
v Občini Bled. Preprosto pa gre za to, da uredba ločuje med mešanimi komunalnimi odpadki 
(zbirajo se v gospodinjstvu) in pa nekomunalnimi odpadki (isti odpadki, ki se zberejo na podlagi 
opravljanja dejavnosti – sobodajalstvo), kar bi pomenilo, da bi moral vsak sobodajalec imeti dve 
vrsti kant za različne frakcije, kar se nam zdi neživljenjsko, potratno in zato smo hoteli narediti 
korak naprej. Povedal je, da pričakuje rešitev kmalu, in sicer v obliki spremembe državnega 
predpisa. Ponovno pa je poudaril, da tržna inšpekcija z vidika načina zaračunavanja ni ugotovila 
nobenih nepravilnosti in apel s strani občine in Infrastrukture sobodajalcem je, da poskušajo 
razumeti kompromisno varianto in da se poskušajo temu prilagoditi. 

Janez Petkoš: 

 »Vse pripombe na osnutek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled mora 
obravnavati občinski svet občine Bled. O tako pomembni strateški zadevi ne morejo odločati 
samo strokovne službe občine Bled. Menim, da mora prav vse pripombe obravnavati občinski 
svet, kajti samo tako je zagotovljeno demokratično odločanje.« 

Anton Omerzel:  

»Skupina gostincev se je obrnila na mene in zato bi rad postavil vprašanje g. direktorju ali 
županu. Namreč sedaj sta se zgodili zopet dve neljubi situaciji, da zvečer ob 10.00 uri hodi po 
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Bledu policija in gostinci, ki imajo na terasah goste s kozarcem v roki, opozarjajo, da jih bodo 
kaznovali, je nedopustno. Za moje pojme, glede na to, da je država sprejela, da se v zaprtih 
prostorih ne more kaditi, je nemogoče, da bi človeka, ko mu prodaš pijačo, če gre kadit, rekel, da 
pijačo, ki jo je plačal, pusti v lokalu. Sploh pa  se mi zdi škoda besed, da sedaj, ko je špica sezone, 
da ljudi lovimo ob desetih in kaznujemo gostince in jim še tiste tri mesece, ko je delo, zagrenili. 
Mislim, da je dolžnost občine, da opozori policijo na ta problem. Prosim, da se napiše na policijo 
en dopis v zvezi s tem.« 

Matjaž Berčon je povedal, da skladno z odlokom o merilih in pogojih za podaljševanje 
obratovalnega časa gostinskih lokalov velja za restavracije in gostilne, torej tak tip gostinskih 
objektov, da lahko gostinski vrtovi delujejo do polnoči,  za slaščičarne in kavarne do desete ure 
zvečer, za lokale v trgovskih centrih, hotelskih kompleksih in podobno, kjer je pretežno poslovna 
dejavnost, pa do enih zjutraj. 

Anton Omerzel je povedal, da na pritožbo dveh lastnikov, ki sta imela ta problem, je policija 
rekla, da so ljudje na terasi lahko samo do desete ure zvečer.  

      

Točka 4: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled  

                   za leto 2013 – rebalans II 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave 

Anton Mežan, kot predstavnik Odbora za družbe dejavnosti,  je podal predlog za sprejem. 

Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem Odloka.  

Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem.  

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem  

Janez Brence je povedal, da je bil osnovno proračun dobro načrtovan, tudi rebalans I, izpad 
dohodkov je predvsem iz davkov, kar je odraz današnje situacije, zaskrbljujoče pa je edino 
koncesija Adriaplin, kjer gre za verjetno za nepriključitev hotelov (Sava hoteli).  Ugotavlja, da je 
proračun in rebalans 2 izredno dobro pripravljen in pove, da bo odlok podprl.  

Ludvik Kerčmar  je povedal, da se pridružuje že povedanemu, pohvalil je tudi obrazložitve 
direktorja. Zanimalo ga je, ali se bodo  tekoča in investicijska vzdrževalna dela na lokalnih cestah 
povečala ali so se spremenile cene. Nadalje je spraševal, kaj je razlog oziroma kdo je upravičen 
do povečanja 250 indeksnih točk v občinski upravi. Pove, da bo rebalans podprl.  

Matjaž Berčon je povedal, da je pri Adriaplinu ugotovitev ta, da se je dejansko planirala 
priključitev vseh centralnih objektov že v letošnjem letu, vendar pa do tega ni prišlo.  

Pri javni razsvetljavi je bil predviden še drugi vir. Poleg nepovratnih sredstev, ki jih je dobila 
občina, se je predvidevalo, da se bo lahko tudi koncesionar prijavil  na drug razpis, ki je bil 
namenjen zasebnim podjetjem, vendar pa do razpisa ni prišlo, ker je država preusmerila vsa 
sredstva energetskega dela v sanacijo občinskih stavb. Povedal je tudi, da nekatera sredstva, ki 
so bila dobro načrtovana, pa so približno 10 % nižja, kot so bila predvidena (čolnarna, prenova 
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javne razsvetljave), ker so si nosilci projektov zadržali približno 10 % kvote, zato, da projekt v 
celoti zaključi in šele  takrat bomo prejeli razliko.  

Glede cest je povedal, da je to povečanje na račun zimske službe, kar pomeni, da praktično za 
letno vzdrževanje ni ostalo nič.  

Nataša Hribar je povedala, da je bilo z rebelansom 2 predvideno  okvirna vrednost 20.000,00 € 
za odpravo ¾ nesorazmerij pri plačah. Z uvedbo interventnih ukrepov sta bila 2/4  nesorazmerij 
že odpravljeni, medtem ko je bila  ¾ prekinjena. Z novimi ukrepi vsi zaposleni, ki imajo 
sklenjeno pogodbo z RS, jim je že odobreno, da se jim ¾ nesorazmerij  izplača, medtem ko se 
sindikati zavzemajo, da se tudi   občinam in lokalnim skupnostim izplača ¾ nesorazmerij in 
glede na to, da izplačilo še ni potrjeno in  se je zato v rebalansu ta znesek samo predvidel. 
Povedala je tudi, da nekatere občine to ¾ že izplačujejo in sicer s tem, da se podpisujejo tudi 
dogovori, da v primeru, da izplačilo ¾ ne bo odobreno, znesek vrnejo. 

Sklep št. 3: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II z obveznimi prilogami. 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 12 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 
Točka 5: Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s   
                   komunalnimi odpadki v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podala  Irena Gogala, v. d. direktorica JP Infrastruktura Bled  

Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal   

predlog za sprejem  Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled.  

mag. Slavko Ažman  pove, da gre v tem primeru res za formalno zadevo, da se uskladijo 
zakonske  zahteve, vendar pa pove, da je bilo obljubljeno, da bi se tekom leta razmislilo, če  se 
kakšne možnosti za znižanje teh tarif, glede na to, da je bilo obljubljeno, da bi bil eden od pogojev  
za novega direktorja Infrastrukture program zniževanja stroškov oziroma optimizacija stroškov, 
tako da je predlagal, da se  nekaj ukrene in predlaga, da se podjetje prične racionalno obnašati.  

Janez Fajfar je povedal, da je bil direktor Infrastrukture soglasno izbran, skupaj z Občino Gorje 
in povedal, da sta bila pričakovanja obeh županov identična in na osnovi testov, ki so bili izdelani 
s strani priznane agencije,  bil  izbran Janez Resman, ki bo službo po vsej verjetnosti nastopi z 
mesecem avgustom.   

Janez Brence  je povedal, da ko so se potrjevale cene storitev, sam postavil zahtevo, da se v 
jesenskem času s strani Infrastrukture pripravi poročilo, kako se trend odlaganja komunalnih 
odpadkov znižuje in da se na podlagi tega poročila pripravi nov obračun, kako bo trend 
zniževanja odpadkov, ki se odlagajo na Malo Mežaklo in hkratno povečanje ločenih frakcij in 
kako bo vplival na celotno ceno. 
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mag. Slavko Ažman  je povedal, da ga veseli, da je bil izbran direktor in je predlagal, da se na 
naslednji seji predstavi.  

Sklep št. 4: 

Občinski svet Občine Bled sprejme  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah  

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 6: Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 

Uvodno obrazložitev je podala  Irena Gogala, v. d. direktorica JP Infrastruktura 

Predsednik  Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  je povedal, da se je odbor 
seznanil s Poslovnim poročilom.  

Anton Omerzel je spraševal, kako je s smučiščem Straža in ga je zanimalo, glede na, ker je bilo 
predstavljeno, da turistično gospodarstvo ni bilo zainteresirano za obratovanje smučišča,  če je 
podjetje vprašalo turistično gospodarstvo, če je zainteresirano za letno sankališče in je povedal, 
da se mu dozdeva, da smučišče ni obratovalo zato, ker se podjetju ni ljubilo podreti sankališča, v 
letošnjem letu ni bilo nobenega izgovora, da bi bilo  potrebno zasneževati, ker ga je bilo dovolj in 
bi smučišče lahko obratovalo in da pričakuje, da se v poročilu napiše koliko je bilo na račun 
neobratovanja zavoženega profita in povedal, da bo uperil vse sile v to, da bo v naslednji sezoni 
smučišče obratovalo in predlaga, da se profit od letnega sankanja nameni tudi za obratovanje 
smučišča.  

Janez Fajfar  je povedal, da so se skupno lovili termini, da bodo te prižemke pravi čas prispele in 
se je reševala poletna sezona, ki prinese neprimerno več dobička kot zimska. Kar pa se tiče 
obratovanja smučišča, je povedal, da je bila na pobudo svetnikov razpisana koncesija  in povedal, 
da morajo ponudniki do konca meseca svoje ponudbe dopolniti. Povedal je, da verjetno v 
prihodnjem letu Infrastruktura ne bo več opravljala s smučiščem.  

Ludvik Kerčmar  je povedal, da je bila odločitev vseh svetnikov, da Straža ne obratuje. Povedal 
je, da je s poročilom zadovoljen, poročilo je korektno pripravljeno, rezultati so korektni, vendar 
pa je pripomnil, da so rezultati športne infrastrukture odvisni predvsem od vremenskih razmer 
in povedal, da bo poročilo podprl.  

Jana Špec  je povedala, da poročilo transparentno pripravljeno, vendar pa se strinja s 
predhodnikom in predlaga, da bi se več naredilo na stroških, kar pomeni večji dobiček in 
posledično temu mogoče tudi nižje cene za občane, saj so cene komunalnih storitev kar visoke. 
Zahtevala  je tudi pravilen izračun indeksov. 

mag. Slavko Ažman  je spraševal glede prihodkov zbiranja ločenih frakcij, ki niso prikazani v 
poročilu in ga je zanimalo kakšno je stanje pri plastični embalaži, glede na to, ker je bilo v 
preteklosti prikazano, da so z njo stroški in ga zanima, kakšen je efekt tega.  
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Davorina Pirc je ugotovila, da iz zbirne tabele izhaja, da se turistična infrastruktura ne financira 
iz komunalne dejavnosti.  Ugotovila pa je tudi, da je ostanek na strani turistične infrastrukture v 
tistih okvirih, ki bi bila potrebna za obratovanje Straže v zimskem času, ampak je povedala, da bi 
se z malo rizika Straža lahko izpeljala in pove, da sedaj ko poteka razpis za smučišče Straža, da 
bo v zimskem času obratovala, ne glede na zimske razmere.  

Spraševala je tudi, če se lahko obrazloži, kam se bo razporedil ostanek.  

Zanimalo jo je tudi vzorčenje vode in glede na to, da so rezultati vzorčenja v veliki večini dobri, 
ali so vzorci vode slabši takrat, ko so večji nalivi.  

Janez Brence  pove, da je rezultat turistične infrastrukture pozitiven in pove, da je pozitiven 
lahko tudi zato, ker naj se pogleda, koliko v ta namen prispeva tudi občina. Pohvalil je tudi to, da 
se zmanjšalo odlaganje odpadkov na deponijo (25%), vendar pa pove, da se ti podatki  pokvarijo 
glede na to, če se pogledajo drugi elementi (povečanje odpadne embalaže, bio odpadki). Pohvalil 
je tudi, da je podjetje v dobrih sedmih letih doseglo skoraj prepolovljene odložene odpadke, 
utemeljuje pa vprašanje s tem, kako se te odložene frakcije lahko  morda lahko tudi tržijo in bi se 
lahko na tem delu lahko naredil določen finančni učinek in bi se s tem tudi na komunalnem delu 
lahko izboljšal finančni rezultat.  

Glede eko otokov je predlagal, da bi se le-ti razširili, ker se bo potem še povečalo zbiranje ločenih 
frakcij in se bo zmanjšala količina odloženih odpadkov in bi se lahko strošek odlaganja še 
zmanjšal. Prosil je za poročilo, kako se te frakcije še boljše ločujejo in kako to potem vpliva na 
finančni učinek.  

Pohvalil je poslovanje  podjetja.  

Šolar Brigita je spraševala glede odvoza komunalnih odpadkov s pokopališč (vseh štirih v 
občini Bled), zakaj skoraj ni razlike pri odvozu med Občini Gorje in Bled, glede na to, da ima 
Gorje samo eno pokopališče. 

Mežan Anton je povedal, da sta ga v poročilu  zmotili dve stvari in predvideva, da sta bili realno 
napisani, vendar pa nista bili tako izvedeni, kot je bilo napisano (stran 109) – letno vzdrževanje 
pri čiščenju gladine jezera . Pri turistični infrastrukturi pa ga je zmotilo to, da je precej 
stroškovno neprijazno podjetje z organizatorje prireditev. Predlagal je, da če se organizirajo 
prireditve v kraju, da naj bi se storitve obračunale po dejanskih cenah. Predlagal je, da kadar so 
na seji OS poročila podjetja, da sta prisotna pri obrazložitvah poročila tudi vodji turistične in 
komunalne infrastrukture. 

Anton Omerzel je  tudi vprašal, kaj so delali delavci, ki so zaposleni na Straži, v zimskem času, 
ko Straža ni obratovala.  

Irena Gogala je povedala, da je podjetje preveč popustljivo pri cenah, se na drugi strani ne 
pokrije določenih stroškov in se je strinjala s tem, da se na strani stroškov lahko naredi marsikaj 
in povedla, da se je podjetje v letošnjem letu zelo angažiralo na tem področju (zmanjšali število 
zaposlenih, pregledane so bile pogodbe s podizvajalci, dobavitelji) in tudi stroške že znižalo.  

Glede odpadkov je povedala, da bo poročilo pred koncem leta ponovno pripravljeno in bo tudi 
predstavljeno.  

Glede smučišča Straža je povedala, da se strinja z razpravljalcem, da bi smučišče   moralo 
obratovati in bi za to morali vsi napeti  vse sile in povedala, da tudi v preteklih letih, ko je 
smučišče obratovalo, je ob koncu sezone obratovalo z izgubo, ki pa jo je pokrivalo letno 
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sankališče. Povedala pa je tudi, da sta se v letošnjem letu zgodili dve neugodni situaciji in  sicer, 
ko je podjetje pozvalo občini, kot tudi turistično gospodarstvo, da bi k obratovanju prispevali k 
določenim stroškom in je bila s strani lastnika podano, da se v zimski sezoni ne gre v 
obratovanje smučišča, drugi moment pa je bil obisk inšpektorja za žičnice, kjer je zakonodaja 
zelo stroga  in inšpektor je pred zimsko sezono izdal negativno mnenje  in to toliko časa, dokler 
se ne zamenjajo vsi deli, ki držijo sedeže na tej žični vrvi. Ta investicija je znašala 33.000,00 € in 
katero se je obvezala pokriti občina kot lastnica , vendar pa so bile prižemke   naročene in 
plačane v začetku letošnjega leta  s strani podjetja Infrastruktura, ko so le-te tudi prispele   in 
potem je podjetje zagotovilo, da je sedežnica lahko pričela z obratovanjem v začetku poletne 
sezone.  

Povedla je tudi, da je sneg padel šele v mesecu januarju in analize so pokazale, da če se ujame 
obratovanje smučišča nekje pred božičnimi prazniki in nekje do sredine januarja, ko se iztečejo 
počitnice, potem se lahko pokrijejo stroški, v kolikor to ni možno, smučišče obratuje z izgubo. 

Glede razporeditve ostanka dobička je pojasnila, da se lahko nameni v investicije na področju 
gospodarskih javnih služb. Povedala je, da je podjetje  vsako leto predlagalo sklep, predloge o 
porabi dobička, ki ga je bilo potrebno  pogledati na vsaki dejavnosti posebej, za tem pa sta potem 
sta občini Bled in Gorje potrdili, kam se določen dobiček vloži. 

Glede zbiranja odpadne embalaže in povečanja zbiranja ločenih frakcij in posledično temu 
zmanjšanje odlaganja mešanih odpadkov je povedala, da je to dober odziv občanov in njihovo 
sodelovanje  in se jim je ob tej priliki tudi zahvalila. Glede odpadne embalaže pa je povedala, da 
je država imenovala štiri ali pet podjetij v državi, ki lahko ravnajo z odpadno embalažo (DROE) 
in imajo izključno pravico in koncesijo pobiranja nekumanalne odpadne embalaže, katerim se ta 
oddaja brezplačno. Povedala je tudi, če podjetje samo pripelje to odpadno embalažo do teh 
podjetij, jim le-ta povrne stroške prevoza.  

Glede odpadkov na pokopališčih je povedala, da zraven pokopališča stoji eko otok, kjer se zbirajo 
odpadki iz pokopališča in ki ga uporabljajo tudi delavci skupne rabe , ki izvajajo čiščenje 
kraja,zelenic in cest v Gorjah in povedala, da so ti podatki, ki so prikazani za pokopališče v 
Gorjah,  prikazano napačno, saj niso prikazani samo odpadki pokopališča, ampak vsi odpadki, 
tako ko je bilo obrazloženo.  

Glede čiščenja jezera pa je povedala, da je v pripravi  nov odlok izvajanja službe skupne rabe in 
predlagala, da bi se na operativnem sestanku s službami skupne rabe pomenili.                                                                                                

mag. Leopold Zonik, je povedal, da odgovori direktorice niso tehtni,  da ni odgovorila na 
vprašanje kolega Omerzela.  Glede delavcev je povedal, da namesto da bi se v času neobratovanja 
smučišča prerazporedili na druga delovna mesta, občina plača 44.000,00 € za nedelo. 

Janez Brence je ponovno glede obratovanja smučišča Straža povedal, na vse, kar je bilo že tudi 
povedano in obrazloženo na prejšnjih sejah, da je bila   odločitev občine, da ne bo pokrivala  
stroškov obratovanja, glede na to, da turistično gospodarstvo ni bilo pripravljeno financirati nič, 
pravilna.  

Davorina Pirc je povedala, da je v bodoče še vedno potrebno voditi dialog s turističnim 
gospodarstvom.  

Irena Gogala je povedala, da so na Straži zaposleni štirje delavci, eden je bil prerazporejen v 
Športno dvorano, ostali trije pa so bili ravno tako prerazporejeni in niso čakali doma in prejemali 
plače. 
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Jana Špec je povedala, da je razprava neplodna in zaradi nepotrebnih razprav je prišlo do 
zaključka, da gre občina v javni razpis in v bistvu je je postopek v zaključni fazi, do 31.7.2013 
bodo kandidati, ki so se prijavili, podali dopolnitve svojih vlog  in da se v jeseni izbere najbolj 
ugodnega ponudnika, ki bo pričel z obratovanjem. Povedla je, da so bili pogoji, ki bili podani v 
razpisu taki, da mora prevzemnik plačati 35.000,00 € koncesijske dajatve na leto, poleg tega pa 
jim je bil postavljen tudi pogoj, da v zimskem času obratujejo določene termine, poleg tega pa so 
dali tudi ponudbe zelo visokih vlaganj, za kar so bili dolžni podati garancijo za resnost ponudbe 
in investicije. 

Župan Janez Fajfar je dodal, da turistična podjetja, ki so danes na Bledu, v preteklosti niso nič 
financirala  v smučišče, da tudi danes popolnoma nič ne vlagajo v infrastrukturo.  

Povedal je, da je bil plan, ki ga je zavrnil Zavod za zaščito narave, da bi se zgradil zbiralnik na 
vrhu Straže (160 m nad jezerom) in če bil zbiralnik narejen, bi bila ta voda neprimerno hladnejša 
in bi se lahko zasneževalo. 

Sklep št. 5: 

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za 
leto 2012.  
PRISOTNI ZA PROTI 

15 13 0 

Sklep JE bil sprejet.  

 

Točka 7: Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 

Uvodno obrazložitev je podal Alojz Babič, predstavnik koncesionarja Adriaplin  

Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je povedal, da 
se je Odbor seznanil s poročilom koncesionarja. 

Pavla Zupan je spraševala, glede izgradnje plinovoda na Rečici, če bodo uporabniki obveščeni o 
priklopih in spraševala je tudi, če bo plinovod  na Savski cesti zgrajen tudi do hiše Mučičevih. 

Janez Brence je povedal, da ga moti to, ker tudi sam koncesionar priznava, da je do vdora vode 
prišlo zaradi malomarnosti izvajalcev.  

Povedal, da občina ni naredila vsega, da bi pomagala pri izvedbi, kljub temu, da je bilo to že tudi 
obravnavano in pove, da je nedopustno, da se Sava hoteli še vedno ogrevajo na lahko kurilno olje 
in da imajo nekaj metrov od Blejskega jezera shranjene zaloge olja in predlaga, da odbor za 
prostor ponovno pozove Sava hotele, da se priklopijo na zemeljski plin in bi se verjetno prodajne  
količine povečale, kar bi pomenilo čisti proračunski prihodek. 

Anton Mežan je spraševal, glede na to, da je bilo v poročilu navedeno, da se v letošnjem letu 
Savska cesta še ne bo delala, sam pa ima informacijo, da se bo gradilo omrežje, ali so nastali 
kakšni problemi.  

Alojz  Babič je povedal, da je do podjetja LIP že zaplinjeno ( do Rečiške 27), ostalo pa je skupni 
projekt z občino – izgradnja pločnika. 
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Glede Savske  ceste pa je povedal, da je predvidena gradnja do Pristave.  Povedal je, da občina 
predvideva, da bi se še v letošnjem letu dokončala gradnja na Savski cesti, vendar pa še ni 
narejena dokončna finančna konstrukcija. 

Glede gradnje zemeljskega plina v Ribnem je povedal, da je podjetje sprožilo garancijo od 
izvajalca in so sredstva rezervirana (čakajo se sodni postopki).  

Glede hotelov pa je povedal, da je bil sklenjen dogovor za kogeneracijo in je bil projekt že na tem, 
da bi se podpisal, vendar pa se na nekih poslovnih detajlih komplicirajo (kogeneracija iz Športne 
dvorane). 

Sklep št. 6: 

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 8: Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Homc, strokovni sodelavec koncesionarja WTE 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je povedal, da 
se je Odbor seznanil s poročilom koncesionarja. 

Anton Mežan je spraševal, zakaj se je poplavljanje na Ulici grupe odredov Ribnem toliko časa 
reševalo in kaj je bilo narejeno, da je sedaj rešeno. Zanimalo ga je tudi, ali je dovoljeno, da se 
fekalije vozijo tudi iz ostalih občin na čistilno napravo in če je, ali obstaja podate, koliko tega je 
pripeljanega oziroma kako se to kontrolira.  Vprašal je tudi glede samega obratovanja čistilne 
naprave, saj je v poročilu navedeno, da je v letu 2012 obratovala vse dni nemoteno, sam pa ve, da 
čistilna naprava zaradi okvare ni delovala nekaj dni. 

Bojan Homc je povedal, da so v Ribnem največji problem tuje vode, ker imam veliko objektov 
priključeno  padavinsko vodo v javno kanalizacijo (pri pregledu je bilo najdenih 14-15 objektov) 
in so bili tudi pozvani, da odklopijo padavinske vode iz javne kanalizacije. Povedal je, da je sam 
sistem dimenzioniran za fekalne vode, ne za mešan sistem. V to črpališče se stekajo tudi odplake 
iz Koritnega in Bodešč in kadar je ogromna količina vode, črpalke ne morejo vsega počrpat.  

Glede prevoza fekalij je povedal, da je bilo pripeljano 478 m3 fekalij. Na podlagi razgovora z 
županom je bilo dogovorjeno, da druge občine ne odlagajo fekalij na čistilni napravi, vozita samo 
občina Bled in Gorje. Ko šofer pripelje na čistilno napravo fekalije, mora pokazati delovni nalog, 
ki vsebuje ime in priimek ter naslov. 

Glede okvare pa je povedal, da je bila ta samo na napravi za sprejem fekalij.  

Anton Mežan je povedal, da s prvim delom odgovora ni zadovoljen, da je nad njim ogorčen, ker  
je bilo podjetje s strani predsednika KS Ribno obveščen, da po enem mesecu suše  zadeve 
udarjajo ven, zato ne verjame, da so krive padavinske vode in v razlago ne verjame. Sama 
stranka je povedal, ko so prišli od elektra in   povedali, da sama težava ni v meteorni vodi ampak 
da je bilo nekaj narobe v  elektro omarici in je prosil za dopolnitev odgovora.  
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Bojan Homc je odgovoril, da je prišlo v tem črpališču do zamašitev črpalk, kljub temu da je bilo 
lepo vreme. Povedal je, da so dolgo časa iskali napako in za tem je elektro našel napako na svojo 
strani, na kar smo jih večkrat opozarjali.  

Janez Brence je povedal, da ugotavlja, da je dotok pitne vode v sistem 800.000 l, da pa očistijo še 
vedno 1.5 miljonov, kar pa je seveda občinski problem, ker je še vedno veliko večino mešanih 
kanalov in se vidi, kako zaledne, jezerske in meteorne vode prihajajo v sistem za čiščenje. 
Spraševal je, kako je mogoče, da stroški za odvoz blata znašajo 100,00 €/t, sam odvoz čistega 
peska, ki sekundarni produkt,  pa 140,00 €/t in prosi za pojasnilo, saj predvideva, da je prišlo do 
napake.  

Bojan Homc je povedal, da je  pesek, tako opravičuje  Saubermacher, najprej potrebno 
razmastiti, očistit, sortirati po frakcijah, kar nanese te stroške.  

Kar se tiče voda, je povedal, da WTE skupaj z občino poskušajo pripraviti državo, da bi se izvirne 
vode umaknile iz javne kanalizacije. Povedal je, občina Bled izvaja projekt, da bi bil celoten M-
kanal striktno namenjen za odvajanje izvirnih in meteornih voda, zraven pa bi se zgradil kanal 
samo za odvajanje odpadnih voda in s tem bi se kar nekaj vod odvajalo izven čistilne naprave.  

Župan Janez Fajfar je povedal, da na zadnjem pogovori s predstavniki ministrstva za Okolje so 
povedali, da bi bilo najboljše, če bi se lahko zmenili z družbo WTE za spremembo – korekcijo 
pogodbe, iz katere bo jasno razvidno, da je lastnik občina, ker samo občina lahko pridobi 
kohezijska sredstva. 

Vernig Srečko je vprašal, da glede na to, da je po koncesijski pogodbi predviden organ, ki 
spremlja poslovanje koncesionarja, ali je ta organ imel kakšne seje, kakšne sklep in ali je možno 
dobiti kakšne zapisnike.  

Povedal je, da pri tem poročilu pogreša bilanco uspeha in bilanco stanja in predlaga, da bi bilo 
potrebno dobiti knjigovodske listine za preteklo leto, da se ustvari bolj čista slika.  

Bojan Homc je povedal, da bo ta dva vprašanja prenesel na direktorja WTE in v kolikor bo to 
možno, bo dokumentacijo predal občini do naslednje seje.  

mag. Slavko Ažman je tudi poprosil za odgovor glede organa nadzora.  

Davorina Pirc je vprašala, glede na to, da gredo izvirske vode nazaj v jezero, če se dela 
monitoring oziroma se ocenjuje kvaliteta te vode.  

Na Cesti svobode, kjer je do izgradnje  novega  kanala slepo črevo, je bilo pri preverjanju 
ugotovljeno, da se v ta kanal nekaj izteka in ob večjih nalivih  dejansko jaške vrže ven in sprašuje 
ali gre mogoče za plombo pri hotelu Jelovica in da ta popusti ali gre mogoče za priklope, kateri 
ne bi smeli biti.  

Župan Janez Fajfar je povedal, da ta monitoring izvaja ARSO, ga. Špela Rekar.  

Bojan Homc je povedal, da so že pred dvemi leti pri hotelu vstavili zračni  čep v to cev in misli, 
da bi moralo biti sedaj dobro in je tudi bilo, saj je bilo nadzorovano, možno pa je, da kaj priteče 
pri čepu, kar pa je zelo malo verjetno. 

Sklep št. 7: 

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2012. 



 

47 

 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 12 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 9: Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Pavlin ,namestnik  komandirja PP Bled 
 
Predstavnik Odbora za družbene dejavnosti  Anton Mežan   je povedal, da se je Odbor 
seznanil s poročilom 

Davorina Pirc  je spraševala glede sodelovanja z Medobčinskim inšpektoratom v nočnem času 
in na kakšen način se bo to izvajalo.  

Nadalje je spraševala, kaj je na področju urejanja prometne signalizacije, saj se v poročilu navaja, 
da je le-ta v določenih primerih napačno postavljena.  

Predlaga je, da bi se v nočnem času, ko je največ popivanje, policijske patrulje mogoče večkrat 
sprehodile po Bledu, predvsem skozi Zdraviliški park. 

Jan Špec je povedala, da so   sobodajalci na sestanku sekcije  (100 prisotnih) povedali , da je 
način preverjanja nesprejemljiv in  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. Povedala je, da so se skupaj  s PP Bled 
in inšpektorjem dogovorili, da bo tudi v bodoče kontrola in nadzor, vendar pa ne tako, kot je bilo 
izvajano v lanskem letu.  

Ludvik Kerčmar je povedal, da je poročilo korektno pripravljeno in pove, da je zadovoljen, da se 
izboljšuje stanje na področju varnosti in prekrškov.  

Prosil je za pojasnilo, kje je največ »narko« kotičkov, kjer se zadržuje veliko mladine, tudi 
domačinov.  

Izpostavil je tudi na  hitre vožnje, predvsem hitre vožnje motoristov na Pokljuko in prosi, da se 
tu uvede malo več kontrole.  

Majda Loncnar  je spraševala, če se izvaja kontrola nad prodajo drog oziroma preprodajo in 
kakšen je postopek, če do česa pride, kako se izvajajo prijave.  

mag. Zonik Leopold je pohvalil delo policije v sodelovanju z zdravniki in gasilci. Predlagal je, da 
se  pripravijo določene akcije in je pozval PP Bled, da skupaj  z gasilci, ZD Bled, predvsem 
preventivne akcije, seveda na lokalni ravni.  

Anton Omerzel je povedal, da je zadovoljen s poročilom policije. Povedal je, da ga motijo prijave 
drog (samo 6), obenem pa je spraševal, kako je z dežurnim policistom  v nočnih urah na PP Bled.  

Istočasno pa je tudi spraševal župana, kdaj se bodo v Zdraviliški park postavile luči.  
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Opozoril je tudi na dirkanje motoristov mimo hotela Toplic.  

Spraševal je tudi glede obiska policistov lokalov po Bledu , ki so eksplicitno zahtevali, da gostje 
ne hodijo iz lokala s kozarci (problem kajenje).  

Janez Fajfar je povedal, da ga skrbi, da v enem letu, pri istem številu prekrškov upade 
raziskanost na polovico in da je raziskan samo vsak četrti primer in prosil da se pove, koliko je 
vlomov v hiše. Spraševal je tudi glede droge in povedal, da se točno ve, kje so te lokacije in upa, 
da ujemajo prave storilce.  

Andrej Pavlin  je odgovoril  za zastavljena vprašanja:  

- nočna služba skupaj z medobčinskim redarstvom - je povedal, da v določenih primerih 
lahko ukrepajo sami, vendar pa tam, kjer ukrepajo sami, je pa pristojno medobčinsko 
redarstvo se predlogi pošljejo drugemu prekrškovnemu organu, kar pa traja, občinski 
redar pa kršitev lahko na kraju samem kaznuje in bi bil zadovoljen če bi lahko delali 
skupaj, predvsem v tistih konicah, ko se kršitve ugotavljajo;  

- nepravilna signalizacija – povedal je, da so se že povezali z medobčinskim redarstvo in se 
signalizacija že tudi pregleduje in da napredek je;  

- popivanje na javnih krajih -  lahko se opozarja, vendar pa ni kazenske sankcije, vendar pa 
jih večina upošteva, če se jih opozori;  

- kontrola gostov – kontrola gostov se bo nadaljeval, vendar bo pristop drugačen – načelo 
sorazmernosti;  

- kje so točke, kjer se zbirajo narkomani je povedal, da je teh točk kar nekaj, ve se kje so, 
odpirajo se tudi nove in so večinoma tam, kjer policist v uniformi ne more narediti nič in 
se potrebujejo policisti v civilu, kar že tudi je in cilj policistov je dobiti nosilca kaznivega 
dejanja, saj je kompleksna zadeva in povedal, da če dobijo  uživalca mamil, da ima pri 
sebi mamilo za sovjo uporabo, se to smatra kot   prekršek ( 40,00€); 

- glede hitrosti – povedal je, da imajo dva laserska merilnika hitrosti in da patrulje 
vsakodnevno meritve hitrosti. Na območje Bleda prihaja tudi patrulja prometne postaje, 
vsaj dvakrat tedensko, ki ima sistem PROVIDA in pove, da so osredotočeni predvsem na 
lokacije proti Bohinju in proti Gorjam, kjer so motoristi in pove, da se je glede na lansko 
leto promet umiril; 

- zahvalil se dr. Zoniku za pohvale in povedal, da je med PP Bled in ZD Bled zelo dobro 
sodelovanje, glede skupne vaje pa je povedal, da bo prenesel pobudo komandirju;  

- glede dežurne službe je povedal, da je s 1.7. prišlo do reorganizacije v Policiji in povedal, 
da je na PP Bled dežurna samo dnevna  služba, vendar pa ostaja nočna dežurna služba  v 
petek, soboto in nedeljo; 

- pozdravil je tudi predlog svetnika, da se  osvetlijo parki, saj bi bilo s tem manj prisotnih 
uživalcev mamil in posledično tudi manj vandalizma; 

- glede divjanja motoristov  mimo hotela Toplic je povedal, da so s tem problemom 
seznanjeni in pove, da so omejeni s kontrolo;  

- glede tega, da gostje hodijo iz lokalov s kozarci pove, da tu ni nobene kršitve, sam pa 
opaža, da je po Bledu v jutranjih urah veliko kozarcev povsod (korita za rože, okna..) 

- glede vlomov v hiše pa je povedal, da tega podatka ne more posredovati, saj podatka 
samo za vlome nima in pove, da ga lahko posreduje naknadno;  

Janez Fajfar je povedal, da je bil zelo vesel, ker policija predlaga samozaščitno delovanje in 
misli, da bi na tem področju imeli še veliko več sodelovanja, predlagal pa je, da bi bila javnost še 
bolj obveščena. Ponovno pa je vprašal, kako si razlagajo to, da je bilo raziskanih samo polovico 
vseh primerov, kot v letu poprej.  

Andrej Pavlin je povedal, da se je povečalo število vlomov, kjer je zelo težko dobiti storilca, saj 
se potrebujejo materialni dokazi in vpliva na raziskanost primerov. Na rezultate pa je vplival 
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tudi nov vnos podatkov v sistem, saj se vsak primer, ko oškodovanec odstopi od pregona za 
kaznivo dejanje, se smatra kot neraziskano kaznivo dejanje. 

Jana Špec je predlagala, da se v Blejskih novicah objavi, da policija opaža, da se je povečalo 
število vlomov in napotki, kako se lahko občani samozaščitijo. 

mag. Slavko Ažman, je glede  problematike uživanja  drog predlagal, da bi bila za policijo to 
mogoče večja prioriteta, kot je bila do sedaj in se temu nameni več pozornosti.  

 

Sklep št. 8: 

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 10: Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega  
                     Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 

 
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven 
predlog odloka. 

 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Primož Lah , vodja MIR Bled in Bohinj, 
 
Predstavnik Odbora za družbene dejavnosti  Anton je podal predlog za sprejem.  

Sklep št. 9: 

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za Občino Bled in Gorje. 
PRISOTNI ZA PROTI 

13 13 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 11: 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 mag. Primož Lah , vodja MIR Bled in Bohinj, 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
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je podal  predlog za sprejem.  

Sklep št. 10: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

 varnosti v cestnem prometu v naseljih. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 12: Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 

 
Uvodno obrazložitev je podal  mag. Primož Lah, vodja MIR Bled in Bohinj,  

Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
je  podal predlog za sprejem.  

Brigita Šolar  je povedla, da bi bilo potrebno 6. člen – uporaba kosilnic, škropilnic v nedeljah in 
praznikih  opredeliti čas uporabe. 

10 .člen – je spraševala,  če  so zajeti tudi hišni bazeni 

11. člen  - kaj je z odlaganjem zdravil in igel.  

Davorina  Pirc je spraševala, če je v 20. členu  varovalka, da se kršitelju najprej izreče opomin, 
preden se izreče globa za nespoštovanje tega odloka.  

Jana Špec  je zanimalo, glede polivanja gnojnice, saj je to moteče v času turistične sezone in v 
strnjenih naseljih, saj to ni moteče samo zaradi smradu, ampak se ljudje tudi gibljejo po teh 
površinah in predlaga, da odlok govori o varovanju zdravju predlaga, ta se to tudi umesti v ta 
odlok. 

16.člen – prosi za dopolnitev, da so psi na vrvici in da se dopolni tudi glede ribarjenja ob 
Blejskem jezeru, predvsem campiranja ribičev, ravno tako pa  naj se vključi tudi kopanje in naj se 
točno opredelijo kopališča. 

mag. Zonik Leopold je povedal, da odlok podpira. Predlagal je, da se v odlok tudi vnese 
prepoved popivanja na javnih mestih, predvsem za mladino. 

Anton Omerzel je pohvalil odlok in povedal, da ga moti predvsem 19. člen in predlaga,  da 
predvsem pri hranjenju labodov, ne bi bili striktni, z vsem ostalim pa se je strinjal. Pohvalil je 
tudi delo redarstva. 

Ludvik Kerčmar je predlagal, da se odlok, ko bo sprejet, objavi v Blejskih novicah.  Predlagal pa 
je tudi, da se hotelirje in sobodajalce obvesti, da se tudi turiste obvesti, kar ni v korist kraju in da 
se to napiše tudi v več jezikih.  
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mag. Slavko Ažman je predlagal, da se z Odlokom prepove gnojenje ob jezeru.  

Anton Mežan  je povedal, da je bil na posvetu, kar se tiče gnojenja in predlagal, da bi se občini 
Bled in Gorje povezali in nakupili sredstva za približno 6.000,00€, da bi jih lahko oddali kmetom, 
ki bi jih uporabili pri gnojenju in s katerimi bi preprečili smrad. 

Janez Fajfar je povedal, da je veliko občanov nezadovoljnih z ognjemeti in predlagal, da bi se v 
odlok tudi vmestilo zmanjšanje ognjemetov in sicer samo na dva, blejski dnevi in novo leto.  

mag. Slavko Ažman je povedal, da je tako prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov, da so ti 
dovoljeni le konec meseca decembra in da  je v nasprotnem pristojna policija. 

Anton Omerzel  je predlagal, da je  potrebno omejiti tudi zvonenje cerkvenih zvonov. 

Primož Lah  se je zahvalil za pripombe in je povedal, da se bodo pripombe upoštevale in se 
vmestile v predlog Odloka do naslednje seje. 

Povedal je, da se bo  skupaj z navedenim Odlokom pripravil tudi Odlok o urejanju javnih površin. 

Kar pa zadeva sankcioniranje pa je povedal, da v primeru ugotovljene kršitve, uradna oseba 
odločiti, ali bo dala opozorilo ali bo izvedla prekrškovni postopek in izrekla globo in povedal, da 
če ni nastala neka škodljiva posledica, se običajno izrekajo opozorila in povedal, da organ ni 
naravnan represivno, saj so v preteklem letu preko 30 % prekrškovnih postopkov zaključili z 
opozorili, kar je cilj tudi v prihodnje.  

Sklep št. 11: 

Občinski svet Občine Bled sprejme  osnutek  Odloka o javnem redu in miru s pripombami 
iz razprave. 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 14 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 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.  

Uvodno obrazložitev je podal  Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
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Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš 
je podal predlog  za sprejem.  

 

Sklep št. 12: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep 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.  

 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 13 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 

Točka 14: Razno  

14a. 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 

Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 

Jano Špec je zanimalo, kaj to pomeni za realizacijo investicije, koliko bo zamika za izvedbo 
investicij.  

Matjaž Berčon je povedal, da en mesec, pri čemer bo še vedno dovolj časa, da se za odprtje 
ujame april 2014. Povedal je, da predvideva, da bo v roku enega tedna ponovljen razpis, ki bo 
razdeljen na dva sklopa (gradbeno obrtniška inštalacijska dela in na opremo).  

Župan Janez Fajfar  je povedal, da je bil prisoten na seji BSC, kjer so bili prisotni tudi drugi 
župani, ki so vsi potrdili, da Bled pelje to investicijo in je eden redkih gorenjskih projektov.  
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Kerčmar Ludvik je vprašal, če je naziv tega regionalnega info centra namesto RENATUS-a sedaj 
TRIGLAVSKA ROŽA BLED, kar je Matjaž Berčon potrdil.  

Sklep št. 13: 

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. 

 
PRISOTNI ZA PROTI 
13 13 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 
14b. 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 

Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 

Anton Omerzel je povedal, da imam občina Bled slabe izkušnje z dodatnimi deli in pove, da 
sklepa ne bo podprl. 

mag. Slavko Ažman je povedal, da se strinja s predhodnikom in poudarja, da stvari ne bi smeli 
vzeti samo na lahko in je pričakoval, da bo več vsebinske razlage, ne samo pravne in ga je 
zanimalo, kaj so tista dodatna dela, ki prej niso bila naročeno in pove, da se ne strinja s tem, da se 
nekaj dodatno zaračuna, kar se je naročnik že zavezala, da bo naredil, v primeru da pa gre za 
dodatna nepredvidena dela pa je prosil za dodatna  pojasnila in kaj so ta dodatna dela.  

Matjaž Berčon je povedal, da  včasih  v  popisih  del  tudi projektanti ne morejo predvideti in so 
v tem primeru projektanti zmotili za samo 3 odstotke, Zakon pa omogoča  tudi do 30 % 
sklepanja aneksov in povedal je, da so bili problematični tisti primeri, ki so šli preko tega 
odstotka, v tem primeru  pa se govori o dodatnih zahtevah DRSC na Grajski cesti, kar se tiče 
dodatne vertikalne signalizacije, nenazadnje pa tudi ni bilo eksplecitno navedena zasaditev 60 
tepk, dodatno sta se postavili dve varovalni ograji. Povedal je, da je bilo največ odstopanj prav a 
Grajski cesti, druge ceste so bile po večini narejene na ključ ( Selo-Mlino,  Zagoriška cesta, cesta v 
Ribnem – kjer praktično ni bilo odstopanj), velik del pa se nanaša tudi na meteorno kanalizacijo.  

Ažman Slavko je predlagal, da se take zadeve v prihodnosti predhodno  pregledajo na Odboru 
za finance. 

Janez Brence je povedal, da je nemogoče prognozirati, koliko m3 nekega materiala je potrebno 
nasuti in pove, da je 3 % odstopanje zelo majhno in poved, da so projektanti zelo dobro 
pripravili projektno nalogo in pove, da ni potrebe, da se take zadeve pregledujejo na Odboru za 
finance, če pa že, pa je predlagal, da se pregleduje gradbeni dnevnik in knjiga.  
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Sklep št. 14b: 

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. 

 
PRISOTNI ZA PROTI 
12 9 0 

Sklep JE bil sprejet. 

 
 

14c: Poročilo župana med obema sejama 

Župan je podal poročilo med obema sejama. 

Poročilo župana in občinske uprave o pomembnejših aktivnostih 

 

1. JRC – povzetek sestanka na DRSC v sredo, 3. 7. (Djodje Pejanovič, Karmen 
Dešman, Matjaž Berčon) 

 
V tem tednu so prvi lastniki dobili vabila na predstavitev cenitvenih poročil in dogovor o 
odkupu. Sestanki na terenu (na posameznih parcelah s posameznimi lastniki) bodo 
potekali v sredo, 17. 7., in v četrtek, 18. 7. ob prisotnosti predstavnika občine (podžupan, 
direktor občinske uprave), DRSC in pooblaščenega podjetja ZEU, d. o. o. Sredstva za 
odkupe so v državnem proračunu zagotovljena! 
Izbrani izvajalec je pričel graditi hišo družine Potočnik na Dobah, klet bo zaključena do 
konca avgusta, septembra pa Marles prične z montažo hiše, ki bo vseljiva zgodaj 
spomladi. 
PGD projekt je v fazi recenzije in revizije in poteka še zadnje usklajevanje med 
projektanti (višina in širina pokritega vkopa ter predora, dodatne geološke raziskave 
pod viaduktom Jezernica ipd.). 
Celoten projekt bo ločen na več faz, te pa na etape, tako da se bodo gradbena dovoljenja 
pridobivala sukcesivno, prav tak pa bo tudi začetek gradnje. Trenutno DRSC še preverja 
pri organih upravljanja, ali bo možno pričetek gradnje financirati še iz te finančne 
perspektive 2007-2013, zagotovo pa so sredstva zagotovljena v perspektivi 2014-2020, 
pri čemer je pričetek gradnje dejansko lahko v najboljšem primeru že v 2014. 
 
2. SRC 
 
Na razpis za SRC so v podaljšanem roku prispele neustrezne ponudbe, zato ga bo 
potrebno razveljaviti. V letošnjem leto bomo tako najprej pristopili k rešitvi prometne 
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situacije Dob z navezavo na Ljubljansko in bodočo severno razbremenilno cesto. 
Reševanje tega problema bo potekalo vzporedno z novo idejno zasnovo za območje 
Spodnjih Seliš oz. Vezenin. 
 
3. Druge državne ceste 
 
Potrjeni sta projektni nalogi za: 

- odcep Koritno 
- odcep Kupljenik 

V zaključni fazi sta projektni nalogi za: 
- avtobusni postajališči Mlino 
- pločnik Astoria – Mak ob Prešernovi cesti 

V usklajevalni fazi je projektna naloga za ureditev krožišča Ljubljanska/Seliška. 
 
4. OPN 
 
Prejeli smo 188 pripomb. Pripravljavci na LUZ bodo do torka, 16. 7., naredili prvo 
redakcijo, v nadaljevanju pa se bomo aktivno vključili tudi predstavniki občine. 
Ocenjujemo, da bomo do konca avgusta imeli prečiščeno različico, ki jo bomo lahko 
ponovno pričeli usklajevati še s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Pred izdajo 
dokončnih mnenj računamo še z eno javno seznanitvijo. 
 
5. Okoljska problematika 
 
Na sestanku z ministrom za kmetijstvo in okolje ter pred tem z njegovimi ožjimi 
sodelavci je bilo dogovorjeno, da: 

1. glede zaračunavanja ravnanja z odpadki opišemo situacijo in način reševanja v 
občini Bled ter predlog predstavimo predstavnikom ministrstva, da ustrezno 
prilagodijo državne predpise; 

2. glede možnosti kandidiranja za kohezijska sredstva za zaključek izgradnje 
kanalizacije v središču Bleda in ločitev sistemov predhodno ustrezno 
spremenimo koncesijsko pogodbo z WTE, kjer bo jasno, da je investitor in lastnik 
celotnega omrežja občina ter v primeru sofinanciranja ne gre za nedovoljeno 
pomoč zasebnemu podjetju. 

 
6. Tekoče večje investicije: 
 V poletnem času se bo obnovil del Seliške ceste z novo mešano površino za pešce in 

kolesarje od pokopališča do Mladinske ulice. Konec avgusta pa bomo pričeli že z 
obnovo Aljaževa, Prisojne in Razgledne ceste z vodovodom ter novogradnjo 
plinovoda in javne razsvetljave. Te investicije se izvajajo na podlagi koncesijske 
pogodbe z izbranim upravljavcem občinskih cest Gradbeništvo Prestor, ki bo v 
naslednjih treh letih vložil 2 mil. eurov lastnih sredstev v obnovo različnih odsekov. 

 Prav tako preko poletja poteka energetska sanacija Zdravstvenega doma Bled. 
 Ostale investicije se zaključujejo, ponoven pričetek del (Mlino, Bohinjska Bela, 

športni park pri OŠ bo septembra). 

Seja se je zaključila ob 20,30 uri 

  Zapisala: Vlasta Pretnar, tajnica župana  
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3) Pobude in vprašanja 

a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 15. redne seje 
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Brigita Šolar: »Predlagam, da občina izdela identifikacijske priponke za funkcionarje, da bomo 
na prireditvah bolj razpoznavni.« 

Odgovor je pripravil direktor OU Matjaž Berčon: Glede na osveženo grafično podobo bodo vsi 
občinski funkcionarji in delavci v občinski upravi prejeli vizitke oz. identifikacijske kartice. 

Srečko Vernig: »V imenu več svetnikov in svetnic (Pirc, Ažman, Špec, Brence, Loncnar) 
vlagam pobudo za sklic delovnega sestanka na temo OPN. Predlagam, da se pred 
sprejetjem izvede sestanek z vsemi svetniki in svetnicami in strokovnimi službami ter 
pripravljalci prostorskega akta. Pregledali bi vse pobude in pripombe ter se opredelili do 
eventuelnih amandmajev. Zlasti bi bili pozorni na razvojno naravnanost. Po moji oceni 
bo akt podlaga za rabo prostora za obdobje naslednjih  20 let. V največji možni meri se 
moramo potruditi, da bo čim boljši in občanom Bleda omogočal čim bolj enostavne 
nadaljne postopke. Če izhajamo iz predpostavke, da se družbena in gospodarska kriza 
lahko še poveča, je še kako pomembno, kakšne razvojne možnosti prostorski akt 
omogoča na daljši rok. 

Na seji je odgovoril župan Janez Fajfar: Povedal je, da se ta sestanek načrtuje od srede do 
druge polovice avgusta.  

Dodaten odgovor je pripravil direktor OU Matjaž Berčon: Sestanek je bil organiziran in 
sprejete kompromisne rešitve bodo vgrajene v dopolnitev odloka. 

Jana Špec: »Prosila bi direktorja OU za odgovor v  zvezi s problematiko zaračunavanja ločevanja 
ločenih frakcij ali komunalnih  odpadkov za oddajalce sob, da poda informacijo, kaj je bilo 
dogovorjeno z Infrastrukturo, kakšno je stališče občine in Infrastrukture glede mnenja 
inšpektorata glede plačevanja na ta način.« 

Na seji je odgovoril direktor OU Matjaž Berčon: Povedal je, da je na podlagi prijave tržnemu 
inšpektoratu ta pozval Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je aprila meseca odgovorilo, da bi 
bil dejansko pravilen način obračunavanja ampak na kilogram oziroma volumen, ne na posteljo 
oziroma ležišča, vendar pa jasne rešitve niso podali in so občini predlagali, da te stvari uredi. 
Tržni inšpektor pri zaračunavanju teh storitev ni ugotovil nikakršne nepravilnosti. Na podlagi 
sestanka z ministrom in strokovnimi službami so s strani Infrastrukture posredovali ustrezno 
besedilo. Pričakuje se, da bo ministrstvo sledilo tej pravni  praznini, ki je nastala zaradi te 
specifike, ki smo jo ugotovili v Občini Bled. Preprosto pa gre za to, da uredba ločuje med 
mešanimi komunalnimi odpadki (zbirajo se v gospodinjstvu) in pa nekomunalnimi odpadki (isti 
odpadki, ki se zberejo na podlagi opravljanja dejavnosti – sobodajalstvo), kar bi pomenilo, da bi 
moral vsak sobodajalec imeti dve vrsti kant za različne frakcije, kar se nam zdi neživljenjsko, 
potratno in zato smo hoteli narediti korak naprej. Povedal je, da pričakuje rešitev kmalu, in sicer 
v obliki spremembe državnega predpisa. Ponovno pa je poudaril, da tržna inšpekcija z vidika 
načina zaračunavanja ni ugotovila nobenih nepravilnosti in apel s strani občine in Infrastrukture 
sobodajalcem je, da poskušajo razumeti kompromisno varianto in da se poskušajo temu 
prilagoditi. 

Janez Petkoš: »Vse pripombe na osnutek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
mora obravnavati občinski svet občine Bled. O tako pomembni strateški zadevi ne morejo 
odločati samo strokovne službe občine Bled. Menim, da mora prav vse pripombe obravnavati 
občinski svet, kajti samo tako je zagotovljeno demokratično odločanje.« 

Odgovor je pripravil direktor OU Matjaž Berčon: Sestanek s svetniki je bil organiziran in 
sprejete kompromisne rešitve bodo vgrajene v dopolnitev odloka. V drugi polovici oktobra bo 
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organizirana nova javna seznanitev s sprejetimi rešitvami, saj smo poskušali ugoditi skoraj 
polovici pripombam. 

Anton Omerzel: »Skupina gostincev se je obrnila na mene in zato bi rad postavil vprašanje g. 
direktorju ali županu. Namreč sedaj sta se zgodili zopet dve neljubi situaciji, da zvečer ob 10.00 
uri hodi po Bledu policija in gostinci, ki imajo na terasah goste s kozarcem v roki, opozarjajo, da 
jih bodo kaznovali, je nedopustno. Za moje pojme, glede na to, da je država sprejela, da se v 
zaprtih prostorih ne more kaditi, je nemogoče, da bi človeka, ko mu prodaš pijačo, če gre kadit, 
rekel, da pijačo, ki jo je plačal, pusti v lokalu. Sploh pa  se mi zdi škoda besed, da sedaj, ko je špica 
sezone, da ljudi lovimo ob desetih in kaznujemo gostince in jim še tiste tri mesece, ko je delo, 
zagrenili. Mislim, da je dolžnost občine, da opozori policijo na ta problem. Prosim, da se napiše 
na policijo en dopis v zvezi s tem.« 

Na seji je direktor OU Matjaž Berčon povedal, da skladno z odlokom o merilih in pogojih za 
podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov velja za restavracije in gostilne, torej tak tip 
gostinskih objektov, da lahko gostinski vrtovi delujejo do polnoči,  za slaščičarne in kavarne do 
desete ure zvečer, za lokale v trgovskih centrih, hotelskih kompleksih in podobno, kjer je 
pretežno poslovna dejavnost, pa do enih zjutraj. 

Anton Omerzel je povedal, da na pritožbo dveh lastnikov, ki sta imela ta problem, je policija 
rekla, da so ljudje na terasi lahko samo do desete ure zvečer.  

Dodaten odgovor je pripravil direktor OU Matjaž Berčon: Prenovljen režim podaljševanja 
obratovalnih časov je vključen tudi v nov osnutek odloka o javnem redu in miru, saj so ravno 
podaljšani obratovalni čas najpogostejši vzrok kršitev JRM. 
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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4) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna. 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: podsekretarka za javne finance, gospodarske in 
družbene dejavnosti  Nataša Hribar 
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POROČILO 

P RO R AČ U N - a  O B Č I N E  B L E D  

o d  1 . 1 . 2 0 1 3   d o   3 0 . 6 . 2 0 1 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejeto na ___. seji Občinskega sveta 

Dne: ___________ 
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POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE  BLED  OD 1.1.2013 DO 30.6.2013 

V skladu s 104. členom Statuta Občine Bled ( Ur. List RS št. 67/2009 ) in  63. členom Zakona o 
javnih financah, je župan dolžan poročati občinskemu svetu o realizaciji proračuna v prvem 
polletju leta 2013. V poročilu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje 2013. Prihodki in odhodki se priznavajo v 
skladu z računovodskim načelom denarnega toka ( plačane realizacije ), poslovno leto pa je 
enako koledarskemu letu. 

V tabeli polletne realizacije 2013 je prikazano: 

- »Rebalans 1-2013« ( = sprejeti proračun 2013 – Rebalans 1 ) 

- »Prerazporeditve do 30.6.2013« ( v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2012) 

- »Veljavni proračun« ( = sprejeti proračun 2013 + prerazporeditve do 30.6.2013) 

- »Realizacija do 30.6.2013« predstavlja realizacijo proračuna od 1.1. do 30.6.2013 

- »Indeks« razmerje  med polletno realizacijo 2013 in veljavnim planom za leto 2013 

- »Realizacija do 17.9.2013« predstavlja realizacijo proračuna od 1.1. do 17.9.2013 

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja . 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRIHODKI:  Davčni prihodki     2.802.442,17 

 Nedavčni prihodki  1.080.228,67 

 Kapitalski prihodki  14.980,02 

 Prejete donacije - 

 Transferni prihodki  565.146.87 

SKUPAJ PRIHODKI                                                                          4.462.797,73 

ODHODKI:  Tekoči odhodki  1.790.806,75 

 Tekoči transferi  1.206.821,56 

 Investicijski odhodki  1.328.652,97 

 Investicijski transferi  26.446,92 

SKUPAJ ODHODKI                                                                          4.352.728,20 
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A. PRIHODKI  minus  ODHODKI                                                              + 110.069,53 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                 +          527,21 

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                                       + 180.626,83 

( A+B+C ) POVEČANJE ( ZMANJ.  ) SR. NA RAČUNIH                     + 291.223,57 
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I. SPLOŠNI DEL 

       

KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 11.587.273 70.992 11.658.265 4.462.798 6.908.896 38 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.208.347 4.500 9.212.847 3.882.671 6.241.866 42 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.536.106 0 6.536.106 2.802.442 4.568.088 43 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.331.008 0 4.331.008 2.165.514 3.081.693 50 

7000   Dohodnina 4.331.008 0 4.331.008 2.165.514 3.081.693 50 

                  

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.485.196 0 1.485.196 408.463 1.025.818 28 

7030   Davki na nepremičnine 1.162.000 0 1.162.000 317.585 898.998 27 

7031   Davki na premičnine 2.000 0 2.000 1.565 1.747 78 

7032   Davki na dediščine in darila 121.000 0 121.000 18.065 20.130 15 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 200.196 0 200.196 71.248 104.943 36 

                  

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 719.902 0 719.902 228.004 460.195 32 

7044   Davki na posebne storitve 6.500 0 6.500 2.362 3.749 36 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 713.402 0 713.402 225.642 456.447 32 

                  

706   DRUGI DAVKI 0 0 0 461 382 0 

7060   Drugi davki 0 0 0 461 382 0 

                  

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.672.241 4.500 2.676.741 1.080.229 1.673.778 40 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  791.561 0 791.561 307.181 475.850 39 

7100   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 21 0 21 0 104 0 

7102   Prihodki od obresti 17.000 0 17.000 1.708 3.019 10 

7103   Prihodki od premoženja 774.540 0 774.540 305.473 472.727 39 

                  

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000 0 5.000 3.907 4.901 78 

7111   Upravne takse in pristojbine 5.000 0 5.000 3.907 4.901 78 

                  

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  184.500 0 184.500 116.405 168.048 63 

7120   Globe in druge denarne kazni 184.500 0 184.500 116.405 168.048 63 

                  

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 309.100 0 309.100 169.068 302.082 55 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 309.100 0 309.100 169.068 302.082 55 

                  

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.382.080 4.500 1.386.580 483.668 722.898 35 

7141   Drugi nedavčni prihodki 1.382.080 4.500 1.386.580 483.668 722.898 35 

                  

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 300.000 0 300.000 14.980 18.196 5 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 150.000 0 150.000 4.130 5.596 3 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 150.000 0 150.000 4.130 5.596 3 

                  

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 0 0 

                  

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 150.000 0 150.000 10.850 12.600 7 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 150.000 0 150.000 10.850 12.600 7 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

                  

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

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 0 0 0 0 0 

                  

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0 0 0 

                  

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.078.926 66.492 2.145.418 565.147 648.834 26 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.078.926 66.492 2.145.418 565.147 648.834 26 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.814.500 0 1.814.500 399.585 433.348 22 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 249.426 66.492 315.918 165.562 206.486 52 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij 15.000 0 15.000 0 9.000 0 

                  

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0 0 0 0 0 0 

                  

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

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0 0 

                  

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 0 0 

                  

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 11.628.394 70.992 11.699.386 4.352.728 6.720.043 37 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.832.135 101.404 3.933.539 1.790.807 2.748.747 46 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 689.015 0 689.015 352.033 513.034 51 

4000   Plače in dodatki 571.248 -19.873 551.375 274.249 408.180 50 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

4001   Regres za letni dopust 19.092 -6.000 13.092 11.024 11.024 84 

4002   Povračila in nadomestila 52.620 0 52.620 24.919 37.329 47 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 29.560 5.000 34.560 16.816 24.123 49 

4004   Sredstva za nadurno delo 14.000 10.000 24.000 14.153 21.505 59 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 2.495 10.873 13.368 10.873 10.873 81 

                  

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 132.870 0 132.870 63.356 91.489 48 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 55.900 2.000 57.900 27.642 40.775 48 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45.200 1.000 46.200 22.153 32.674 48 

4012   Prispevek za zaposlovanje 420 0 420 186 281 44 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 700 0 700 310 459 44 

4015   Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 30.650 -3.000 27.650 13.065 17.299 47 

                  

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.851.641 162.039 3.013.680 1.338.402 2.071.224 44 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 299.339 -5.952 293.387 118.403 177.292 40 

4021   Posebni material in storitve 42.381 739 43.120 17.832 21.228 41 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140.633 1.918 142.551 73.197 99.123 51 

4023   Prevozni stroški in storitve 155.074 614 155.688 83.275 111.037 53 

4024   Izdatki za službena potovanja 9.536 -100 9.436 4.976 6.722 53 

4025   Tekoče vzdrževanje 1.720.178 152.313 1.872.491 883.090 1.370.430 47 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 56.778 11.980 68.758 24.881 45.955 36 

4027   Kazni in odškodnine 50.100 0 50.100 0 50.000 0 

4029   Drugi operativni odhodki 377.622 527 378.149 132.748 189.436 35 

                  

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.000 0 6.000 1.432 2.067 24 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000 0 6.000 1.432 2.067 24 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

                  

409   REZERVE 152.609 -60.635 91.974 35.584 70.934 39 

4090   Splošna proračunska rezervacija 81.265 -60.635 20.630 0 0 0 

4091   Proračunska rezerva 70.000 0 70.000 35.000 70.000 50 

4093   Sredstva za posebne namene 1.344 0 1.344 584 934 43 

                  

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.768.316 7.968 2.776.284 1.206.822 1.902.801 43 

410   SUBVENCIJE 321.994 0 321.994 100.867 156.884 31 

4100   Subvencije javnim podjetjem 301.994 0 301.994 100.867 150.212 33 

4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 0 20.000 0 6.672 0 

                  

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 228.817 0 228.817 118.513 171.998 52 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 41.000 0 41.000 19.100 35.600 47 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 51.000 0 51.000 17.390 24.423 34 

4119   Drugi transferi posameznikom 136.817 0 136.817 82.023 111.975 60 

                  

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 466.238 4.736 470.974 67.784 178.966 14 

4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 466.238 4.736 470.974 67.784 178.966 14 

                  

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.751.267 3.232 1.754.499 919.658 1.394.953 52 

4130   Tekoči transferi občinam 3.806 0 3.806 1.843 1.843 48 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.000 3.232 18.232 18.231 24.750 100 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 2.265 0 2.265 439 608 19 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 1.715.696 0 1.715.696 895.295 1.362.109 52 

4135   Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.500 0 14.500 3.850 5.645 27 

                  



 

73 

KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 0 0 

                  

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.870.042 -38.380 4.831.662 1.328.653 2.011.340 27 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.870.042 -38.380 4.831.662 1.328.653 2.011.340 27 

4200   Nakup zgradb in prostorov 255.000 -110.000 145.000 26.413 78.754 18 

4201   Nakup prevoznih sredstev 1.740 0 1.740 1.740 1.740 100 

4202   Nakup opreme 30.667 2.112 32.779 5.945 7.854 18 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 65.123 0 65.123 0 0 0 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.160.384 -81.381 1.079.003 109.647 236.992 10 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.733.902 -21.505 2.712.397 973.886 1.325.201 36 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 70.000 110.000 180.000 72.201 150.346 40 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 3.000 -600 2.400 0 0 0 

4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 550.225 62.994 613.219 138.821 210.453 23 

                  

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 157.901 0 157.901 26.447 57.155 17 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 127.901 0 127.901 26.447 52.155 21 

4310   Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.901 0 127.901 26.447 52.155 21 

                  

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 30.000 0 30.000 0 5.000 0 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 30.000 0 30.000 0 5.000 0 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -41.121 0 -41.121 110.070 188.853 -268 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 5.000 0 5.000 527 983 11 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  5.000 0 5.000 527 983 11 

7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000 0 5.000 527 983 11 
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KONTO 

  

OPIS 
Rebalans 1-2013 
[1] 

Prerazporeditve 
do 30.6.2013 [3] 

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013 [2] 

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 
[4] 

Realizacija 1.1.-
17.9.2013 [5] 

Indeks 
4:2 [6] 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 0 0 0 

                  

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 0 

                  

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 0 0 0 0 0 

440   DANA POSOJILA 0 0 0 0 0 0 

                  

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 0 0 0 0 0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 5.000 0 5.000 527 983 11 

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

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

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 250.000 0 0 

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

                  

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 140.000 0 140.000 69.373 98.489 50 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  140.000 0 140.000 69.373 98.489 50 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 140.000 0 140.000 69.373 98.489 50 

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

-176.121 0 -176.121 291.224 91.347 -165 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -140.000 0 -140.000 180.627 -98.489 -129 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 41.121 0 41.121 -110.070 -188.853 -268 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA             

    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA             
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.462.798 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 2.802.442 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.165.514 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Prihodki iz naslova dohodnine so bili realizirani v višini 2.165.514,00 €, kar predstavlja 50 % 
plana. 
Davek na dohodek in dobiček predstavlja odstopljeni del dohodnine občanov. Ministrstvo za 
finance na podlagi ugotovljene primerne porabe za občine z državnim proračunom določi višino 
povprečnine, ki se uskladijo s korekcijskimi faktorji (število prebivalcev, dolžina lokalnih cest in 
javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev, mlajših od 15 let in delež prebivalcev, 
starejših od 65 let v občini). Primerna poraba tako predstavlja primeren obseg sredstev za 
financiranje zakonsko določenih nalog.  
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem 
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. 
Omenjenih 54 % dohodnine se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, 
preostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa 
se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim 
obsegom sredstev za financiranje primerne porabe in nato še z dodatno solidarnostno 
izravnavo. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v 
višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada 
občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne 
porabe 
Ministrstvo za finance je za leti 2013 in 2014 predlagalo zmanjšanje povprečnine (izračunana je 
sicer 630 €/preb.) in 4. 10. 2012 doseglo dogovor z združenji občin v višini 536 €, kar v primeru 
Občine Bled pomeni za 144.211 € prihodkov manj v primerjavi z letom 2012 oz. pribl. 0,5 mil. € 
manj kot znaša izračun po metodologiji. 

703 Davki na premoženje 408.463 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 408.462,83 € predstavlja 27,50 % plana. Odstopanje od plana: Realizacija 
NUSZ bo v drugi polovici leta, ker so bile odmerne odločbe izdane v drugi polovici leta, davek na 
dediščine in darila je bil planiran previsoko zato se z rebalansom plan zniža za 60.000 €, davek 
na promet nepremičnin - od fizičnih oseb je bil planiran previsoko zato se z rebalansom plan 
zniža za 50.000 €. 
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, in sicer 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča skupaj za pravne in fizične osebe ter davek od 
premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.  
Med davke na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki 
na promet nepremičnin in finančno premoženje.   
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb..... 11.976,71 € 
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo..... 413,34 € 
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb..... 281.379,71 € 
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb.... .22.182,27 € 
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.....1.632,89 € 
703100 Davek na vodna plovila..... 1.565,23 € 
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine..... 0,15 € 
703200 Davek na dediščine in darila..... 17.303,55 € 
703201 Zamudne obresti davkov občanov..... 761,13 € 
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb..... 13.687,54 € 
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb..... 57.552,66 € 
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin..... 7,65 € 
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704 Domači davki na blago in storitve 228.004 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 228.004,00 € predstavlja 31,67 % plana. Odstopanje od plana: prihodki iz 
naslova turistične takse so sezonskega značaja in bodo realiziran večinoma v drugi polovici leta. 
Prihodki so načrtovani na osnovi ocene realizacije 2012 in napovedi za leto 2013. Med 
omenjenimi prihodki največji delež predstavlja turistična taksa, velik delež pa tudi okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov.  
704403 Davek na dobitke od iger na srečo..... 2.355,56 € 
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo..... 6,79 € 
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.....26.370,77 € 
704704 Turistična taksa..... 182.662,63 € 
704706 Občinske takse od pravnih oseb..... 617,50 € 
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest..... 6.593,10 € 
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.....9.397,65 € 
 

706 Drugi davki 461 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Davčna uprava RS je s 1.10.2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, hkrati pa je bil uveden 
tudi spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodov. Zaradi usklajevanja podatkov 
znotraj novega informacijskega sistema DURS  v okviru davčnih prihodkov ostaja na tem kontu 
še stanje, ki se dnevno spreminja, ker DURS sredstva dnevno razporeja na pravilne konte. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.080.229 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 307.181 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 307.180,87 € predstavlja 38,81 % plana. Odstopanje od plana: koncesijske 
dajatve v višini 60.000 € iz naslova podeljene koncesije za javno razsvetljavo jen bila planirana 
previsoko in je bila zato z rebalansom znižana, ravno tako tudi koncesijska dajatev Adriaplin. 
Med največjimi prihodki so najemnine za vodovod, kanalizacijo in zbirni center, ki pa so 
namensko porabljene za investicijska vlaganja oz. subvencioniranje v primeru, da obratovanja 
ne pokriva ekonomska cena. Sem se uvrščajo tudi najemnine od drugega stvarnega premoženja, 
ki ga občina daje v najem. Sicer pa sta med večjimi prihodki še koncesijska dajatev od posebnih 
iger na srečo in od koncesij za podeljeno vodno pravico. 
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled..... 1.708,34 € 
71030001 Doro turist - najem zemljišča..... 2.181,62 € 
71030003 Prihodki od oddaje v najem - drugo..... 236,40 € 
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore..... 1.121,79 € 
71030101 Prihodki od najema parkirišč..... 8.266,98 € 
71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled..... 1.155,00 € 
71030115 Najemnina - Jurček Hom..... 2.440,00 € 
71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon..... 667,74 € 
71030118 Najemnina - ZD Ribno - ITP Nadja Dežman s.p., Dekorativa Dežman d.o.o......459,00 € 
71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p...... 178,75 € 
71030121 Najemnina ZD Ribno - Pekarna Planika..... 409,92 € 
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja..... 14.337,18 € 
71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o...... 36.509,67 € 
71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju..... 83.965,92 € 
71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf..... 6.000,00 € 
71030602 Koncesija - Adria plin..... 35.417,74 € 
71030604 Prih. iz nas. podeljenih konc. - 7 % letne real. za poseka in prodan les.....3.718,25 € 
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo..... 88.589,34 € 
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico..... 19.755,13 € 
71039913 Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na javnem dob..... 62,10 € 



 

77 

711 Takse in pristojbine 3.907 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 3.907,33 € predstavlja  78,15 % plana. 
 

712 Globe in druge denarne kazni 116.405 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 116.405,00 € predstavlja 63,09 % plana. 
 
712001 Globe za prekrške.. 54.881,06 € 
71200101 Prihodki -Globe - stacionarni radar..... 58.478,76 € 
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora..... 1.265,18 € 
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
 1.780,00 € 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 169.068 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija 169.067,83 € predstavlja 54,70 % plana. 
 
71300001 Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr......125.280,74 € 
713099 Drugi prihodki od prodaje..... 597,82 € 
71309900 Drugi prihodki od prodaje..... 36.724,30 € 
71309903 Cifra- plakatiranje..... 102,47 € 
71309914 Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim vlakcem..... 6.362,50 € 
 

714 Drugi nedavčni prihodki 483.668 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija 483.667,64 € predstavlja 34,88 % plana. 
Največji delež omenjenih prihodkov predstavljajo:  
1. prihodki od komunalnih prispevkov po odloku o programu opremljanja in merilih za 
odmerjanje komunalnega prispevka (prihodki so odvisni od števila novogradenj, adaptacij in 
preureditev že obstoječih objektov), ki se porabijo za urejanje komunalne infrastrukture v 
občini; 
2. prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijo, ki se porabijo za nove 
investicije v kanalizacijski sistem;  
3. prihodki od prispevkov za kanalščino in čiščenje, ki se porabijo za pokrivanje obratovalnih in 
kapitalskih stroškov kanalizacije in čistilne naprave.  
 
71410002 Prihodki od poslanih opominov (obrest, str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov).....
 61,84 € 
71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled..... 499,56 € 
71410027 Refundacije stroškov - drugo..... 13.424,77 € 
71410031 Ref.str. - UE Radovljica..... 300,00 € 
71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom,IB)..... 526,18 € 
71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija..... 1.325,90 € 
71410042 Ref.str.-Pekarna Planika-Izletniška 11, Ribno..... 30,24 € 
71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno..... 32,38 € 
71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno-Gašperšič Iztok..... 110,53 € 
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov..... 20.728,07 € 
 
71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo..... 92.188,57 € 
Realizacija predstavlja 36,88 % plana ( 250.000 € ). Planirana sredstva so ocenjena na podlagi 
podatkov izvajalcev javnih služb, t.j. koncesionarja WTE in sicer glede na obsega priključevanja 
stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem v letu 2013, ter glede na delež, ki ga mora občina 
po koncesiji vložiti v projekt.  
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71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki..... 7.125,57 € 
71419965 Družinski pomočnik-vračilo iz SPIZ-a..... 3.925,92 € 
71419973 Varščina - najem in prodaja nepremičnin..... 3.987,84 € 
 
71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o...... 183.866,34 € 
71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o...... 155.533,93 € 
Sredstva, ki se zberejo iz naslova pobrane kanalščine in čiščenja, ki jo uporabniki plačujejo za 
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se namenijo za poravnavanje stroškov na 
proračunski postavi 201700201 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – upravljanje, in sicer za 
pokrivanje stroškov upravljanja s kanalizacijskim sistemom (meritve, analize, stroški za 
storitve) in ostale nastale nepredvidene stroške investicijskega vzdrževanja in obnov, razlika pa 
se nameni v rezervni sklad za financiranje projekta- izvedbo novogradenj, rekonstrukcij in 
obnov kanalizacijskega sistema. V letu 2013 koncesionar predvideva, da se bodo na območju 
občine Bled skladno s koncesijsko pogodbo zbrala sredstva iz naslova pobrane kanalščine in 
čiščenja v skupni višini 968.000 €. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 14.980 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.130 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija prodaje objekta TVD Bled, ki so planirani v višini 150.000 € bo v drugi polovici leta. 
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj.....4.130,02 € 
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 10.850 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 10.850 € predstavlja 7,23 % plana. Odstopanje od plana: planirana sredstva 
so bila previsoko določena zato se z rebalansom znižajo za 100.000 €. 
 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 565.147 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 565.147 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 565.146,87 € predstavlja 26,34 % plana. Odstopanje od plana: previsoko 
planirana sredstva zato se z rebalansom znižajo in sicer: 74000149 MGRT - EKS / UJR1 "Prenova 
javne razsvetljave" za 11.462 €, 74000154 Fundacija za šport - Športni park Bled za 95.012 €, 
74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja za 4.439 €, 
Med transferne prihodke so uvrščena prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev 
drugih občin. Nekateri prihodki so sistemske narave (npr. za vzdrževanje gozdnih cest, za 
pokrivanje stroškov na področju požarnega varstva ipd.), drugi pa so vezani na sofinanciranje 
predvsem investicij ter drugih razvojnih projektov. Za leto 2013 zaradi zaključka programskega 
obdobja 2007-2013 in varčevalnih ukrepov novi razpisi za enkrat še niso najavljeni.  
Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin bomo zagotavljali sofinanciranje izgradnjo 
športnih površin pri OŠ Bled v letih 2013 in 2014. Prav tako bomo v OŠ zaključili s 1. fazo 
energetske sanacije, ki je s pomočjo sredstev Švicarskega finančnega mehanizma omogočila 
izvedbo vrtin, montažo toplotnih črpalk, predelavo kotlovnice in namestitev fotovoltaičnih 
panelov. 
Največji infrastrukturni projekt v letu 2013 bo ureditev komunalne infrastrukture na Mlinem, za 
kar smo pridobili nepovratna sredstva iz mehanizma Razvoj regij. Iz istega mehanizma v letih 
2013/14 sofinancira tudi ureditev Regijskega naravoslovnega in turističnega središča v poslovni 
stavbi TNP, kjer bo nastal osrednji informacijski center Bleda. 
 
74000110 MORS - sredstva za požarno takso..... 6.040,00 € 
74000133 SVLR ( OP Slovenija-Avstrija 2007-2013) - COULTH:EX-za investicije.....9.309,66 € 
74000137 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču"..... 88.230,00 € 
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74000138 SVLR ( Švicarski finančni mehanizem ) - "Energ. sanacija OŠ Bled".....184.490,96 € 
74000149 MGRT - EKS / UJR1 "Prenova javne razsvetljave" ( MZIP)..... 52.538,08 € 
74000157 Energija plus - energ.pregled ŠD Bled  4.446,00 € 
74000412 MPJU - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled - Bohinj..... 53.507,11 € 
74000433 SVLR ( OP Slovenija-Avstrija 2007-2013) - COULTH:EX - tekoči odhodki.....1.023,54 € 
74010011 Občina Gorje-povr.str.-obresti za kredite Hypo-telovadnica OŠ Gorje.....195,29 € 
74010012 Občina Gorje-povr.str.-obrok za kredit Hypo-telovadnica OŠ Gorje.....11.048,10 € 
74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo..... 91,86 € 
74010015 Občina Gorje - nakazilo kanalščine + čiščenje ( ČN )..... 66.491,65 € 
74010016 Občina Bohinj - povrnitev mat.str...... 13.109,26 € 
74010017 Občina Bohinj - povr.str.plače redarjev ( Bohinj 100%  in inšpektor 50%).....50.410,36 
€ 
74010018 Občina Bohinj-povr.str.-podporne službe (finance,kadrovska,administrator)...
 4.256,91 € 
74010020 Občina Bohinj - povr.str.od nakupov OS za MIR..... 1.247,15 € 
74010103 Občina Gorje-nakazilo po mediaciji-za telovadnico OŠ Gorje..... 18.710,94 € 

 
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.352.728 €  

Obrazložitev konta 
40 TEKOČI ODHODKI (1.790.806,75 € ) Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki 
zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim vključno s prispevki delodajalca za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve, obresti za odplačilo dolga ter splošno proračunsko 
rezervo ( za nepredvidene namene) in proračunsko rezervo ( za odpravo posledic 
naravnih nesreč ) ter sredstva stanovanjskega sklada.  
41 TEKOČI TRANSFERI ( 1.206.821056 € ) Med tekočimi transferi se izkazujejo vsa 
nepovratna povračila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi 
nikakršnega materiala ali drugega blaga oz prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi 
nikakršne storitve. V to kategorijo stroškov so uvrščene subvencije javnim podjetjem, 
tekoči transferi posameznikom, gospodinjstvom ter drugim neprofitnim organizacijam 
in ustanovam, ter tekoči transferi javnim zavodom.  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI ( 1.328.652,97€ ) Med investicijskimi odhodki se izkazujejo 
odhodki namenjeni za nakup osnovnih sredstev, za rekonstrukcijo in adaptacije ter 
investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb. Investicijski odhodki pomenijo povečanje in 
ohranjanje realnega premoženja občine ter njenih osnovnih sredstev v bilanci občine. 
Med investicijske odhodke uvrščamo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, novogradnje, 
rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup 
licenčne programske opreme ter študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.  
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 26.446,92 € ) Med investicijskimi transferi se izkazujejo 
odhodki, kot investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki ( npr. Gasilska zveza ), in investicijski transferi proračunskim uporabnikom ( 
javnim zavodom - šole, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica ). Za prejemnika sredstev 
omenjeni transferi ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za 
prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Ti transferi ne pomenijo povečanje 
realnega premoženja občine in ne povečuje vrednost osnovnih sredstev v bilanci občine, 
pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh transferov. 
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40 TEKOČI ODHODKI 1.790.747 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 352.033 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 352.033,47 € predstavlja 51,09 % plana. 
400000 Osnovne plače.... 255.290,36 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost... 12.435,30 € 
400003 Položajni dodatek..... 1.114,26 € 
400004 Drugi dodatki..... 5.408,77 € 
400100 Regres za letni dopust..... 11.023,56 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 10.348,65 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela..... 14.570,70 € 
400302 Sr. za del. usp. iz naslova poveč. obsega dela pri opr. red. del. nalog..... 16.816,40 € 
400400 Sredstva za nadurno delo..... 14.152,92 € 
400901 Odpravnine..... 10.872,55 € 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.356 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 63.355,68 € predstavlja 47,68 % plana. 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 27.642,09 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 20.508,32 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 1.644,73 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... 185,62 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 310,25 € 
401500 Premije kolek. dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....5.436,74 € 
401510 Druge premije prost. dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.....7.627,93 € 

402 Izdatki za blago in storitve 1.338.342 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 1.338.341,62 € predstavlja 44,41 % plana. 
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev 
neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu 
delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo 
izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne 
storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške 
tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge 
operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.  
Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje, kjer večino sredstev namenimo 
podjetju WTE za upravljanje s kanalizacijo, in za tekoče vzdrževanje občinskih cest in drugih 
javnih površin. Sledijo jim drugi operativni odhodki. 
402000 Pisarniški material in storitve..... 1.829,54 € 
40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material..... 3.074,45 € 
40200003 Pisarniški material - DZS Bled..... 253,16 € 
402001 Čistilni material in storitve..... 339,45 € 
40200102 Čistilne storitve - čiščenje uniform (OBČINSKI REDARJI)..... 224,82 € 
40200103 Salesianer - čiščenje tepiha (v najem)..... 93,48 € 
40200105 Čiščenje - javni WC..... 6.996,82 € 
40200106 Čiščenje poslovnih prostorov - občinska zgradba + šahovski spomenik..... 201,60 € 
40200209 Tehnično varovanje..... 1.335,60 € 
40200210 Fizično varovanje v nočnem času..... 13.044,00 € 
40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora..... 2.384,40 € 
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja..... 460,80 € 
40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice..... 8.219,76 € 
40200303 Tiskarske storitve - drugo..... 2.071,61 € 
40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva..... 1.710,76 € 
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40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo..... 786,73 € 
40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft)..... 4.996,07 € 
40200402 Strokovna literatura..... 1.927,84 € 
40200403 Knjige  2.608,60 € 
40200601 Plakatiranje..... 120,00 € 
40200602 Stroški objav - Uradni list..... 798,75 € 
40200603 Stroški objav - Radio Triglav..... 240,00 € 
40200605 Stroški objav - Gorenjski glas..... 1.285,50 € 
40200607 Stroški objav - drugi..... 2.412,00 € 
40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS..... 2.285,85 € 
40200610 Stroški objav - Radio Gorenc..... 980,01 € 
40200611 Občinski tednik - Radio Triglav..... 2.250,00 € 
40200612 Radio potepuh..... 918,00 € 
40200613 Spletna stran "Moja občina.si "..... 2.291,41 € 
40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor )..... 636,39 € 
40200704 Računalniške stor. - KALIOPA (Obč.informac.sistem)..... 1.952,94 € 
40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p...... 3.240,00 € 
40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod..... 3.180,00 € 
40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija..... 2.176,00 € 
402009 Izdatki za reprezentanco..... 948,46 € 
402010 Hrana, storitve menz in restavracij..... 2.205,00 € 
40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor..... 1.333,66 € 
40201003 Gostinske storitve..... 3.300,34 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 28.367,50 € 
40209909 Albatros - stroški  ozvočenja (tehnik,mikrofoni,snemanje)..... 1.396,80 € 
40209911 Mercator - blago po izbiri - Krajevne skupnosti..... 515,81 € 
40209914 Darilne košare-starejši občani..... 178,11 € 
40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila..... 1.870,60 € 
40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev..... 900,00 € 
402100 Uniforme in službena obleka..... 1.341,41 € 
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev..... 121,00 € 
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve..... 12.218,96 € 
40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS..... 3.044,85 € 
40219904 Odhodki na področju SPVCP..... 737,67 € 
40219911 Oprema za občinsko redarstvo (lisice, razpršilci,..)..... 368,30 € 
402200 Električna energija..... 32.578,35 € 
40220005 Elekt. energija - MIR Občinsko redarstvo  (v ŠD Bled)..... 788,16 € 
40220007 Električna energija - KS ji..... 820,05 € 
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje..... 1.675,54 € 
40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč..... 798,93 € 
40220016 Električna energija - parkirne ure..... 201,89 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja..... 8.240,16 € 
40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji..... 323,44 € 
402203 Voda in komunalne storitve..... 1.215,59 € 
40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti)..... 2.762,01 € 
40220308 Komunalne storitve - KS-ji..... 1.279,09 € 
40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje..... 904,44 € 
40220313 Javni WC - komunalne storitve..... 857,09 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta..... 5.828,05 € 
40220501 Telefon,  elektronska pošta - KS-i..... 389,42 € 
40220502 Telemach - stroški interneta..... 1.098,50 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve..... 9.933,31 € 
40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji..... 73,74 € 
40229906 Sortiranje komunalnih odpadkov..... 3.429,19 € 
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402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva..... 3.993,15 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil..... 4.268,37 € 
40230303 Najem avtomobila  - Občina Bled..... 3.103,98 € 
402304 Pristojbine za registracijo vozil..... 249,94 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila..... 1.867,69 € 
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane..... 571,83 € 
40239902 Stroški pranja vozil..... 105,10 € 
40239903 Šolski avtobusni prevozi ( po pogodbi )..... 53.649,02 € 
40239904 Šolski- kombi prevozi..... 12.835,55 € 
40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi..... 2.630,48 € 
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi..... 58,34 € 
402402 Stroški prevoza v državi..... 917,40 € 
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini..... 1.045,00 € 
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini..... 737,00 € 
402405 Stroški prevoza v tujini..... 1.641,17 € 
402499 Drugi izdatki za službena potovanja..... 577,04 € 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov..... 11.404,08 € 
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov..... 7.475,47 € 
40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo..... 20.745,12 € 
40250301 Ceste - zimska služba..... 252.706,68 € 
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov..... 96.711,94 € 
40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava..... 20.910,44 € 
40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........ 1.840,41 € 
40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE)..... 391.049,45 € 
40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve..... 3.338,40 € 
40250318 Straža - obratovalni stroški..... 3.861,57 € 
40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški..... 1.175,00 € 
40250320 Športni park - obratovalni stroški..... 5.608,97 € 
40250321 Table za umirjanje prometa-vzdrževanje..... 132,17 € 
40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred..... 10.016,85 € 
40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine..... 12.376,37 € 
40250325 Vzdr. prometne signalizacije, sanacija asfaltov, obnova obj. na jav. površ......11.287,24 
€ 
40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje..... 461,89 € 
40250332 Čiščenje javnih površin in eko otokov..... 14.004,76 € 
40250333 Sanacije odlagališč..... 3.209,85 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte..... 4.812,39 € 
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme..... 1.666,02 € 
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme..... 2.847,24 € 
40251102 Servisiranje rač. opreme (Jensterle Robert s.p., Romana Purkart,.... )..... 2.640,00 € 
40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o......2.196,00 €
  
40251402 Vzdrževanje banke cestnih podatkov - Axis in Maximus..... 612,00 € 
40260001 Najemnina za dvorane - seje Občinskega sveta, javne obravnave..... 1.110,00 € 
40260003 Najemnina za Knjižnico Bled..... 6.000,00 € 
40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo..... 2.968,70 € 
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo..... 616,92 € 
40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.)..... 738,00 € 
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte..... 600,30 € 
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine..... 7.259,93 € 
40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku..... 446,40 € 
40269903 Najem - tetra sistemi..... 900,00 € 
40269904 Najem stacionarnega radarja..... 2.707,20 € 
40269905 Najem  - vozilo Hunday za MIR (inšpektor)..... 1.524,10 € 
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40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije)..... 9,00 € 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev..... 371,04 € 
402901 Plačila avtorskih honorarjev..... 1.024,05 € 
40290202 Plačilo po pogodbi - podžupan..... 6.638,70 € 
40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi..... 8.308,17 € 
402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa  1.250,00 € 
40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet..... 2.171,26 € 
40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor..... 581,17 € 
40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti..... 563,30 € 
40290512 Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja..... 383,04 € 
40290513 Odbor za proračun in občinsko premoženje..... 599,35 € 
40290515 Komisija za mandatna vprašanja..... 202,78 € 
40290516 Statutarno pravna komisija.... 383,04 € 
40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem..... 383,04 € 
40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev..... 1.506,37 € 
40290702 Strokovno izobraževanje - zaposleni..... 235,68 € 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 
drugih.....7.170,62 € 
40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci..... 154,04 € 
40292005 Odvetniške storitve..... 4.940,96 € 
40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls..... 6.000,00 € 
40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije..... 614,33 € 
40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal..... 691,49 € 
40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije.....5.357,51 € 
402923 Druge članarine..... 568,26 € 
40292300 Članarine - druge..... 113,88 € 
40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite..... 234,30 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet..... 1.160,34 € 
40293101 Stroški bančnih storitev ( polog gotovine,.....)..... 1.488,07 € 
40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes..... 3,12 € 
40293808 Stroški strokovnih opravil - po pogodbi z Alpdom-om d.d...... 9.199,93 € 
40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju..... 4.000,00 € 
40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu..... 5.353,65 € 
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS..... 66,87 € 
402999 Drugi operativni odhodki..... 597,62 € 
40299904 Oskrba za pse in mačke..... 2.133,41 € 
40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine..... 9.854,41 € 
40299916 Zamudne obresti..... 37,39 € 
40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami..... 2.384,95 € 
40299941 Odmera zemljišč - stroški..... 7.502,77 € 
40299945 RIVAL-VTS -  Pogodba o izvajanju parkirnega režima v občini Bled..... 4.897,76 € 
40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelva analiz, strokovnih podlag,......... 4.279,59 € 
40299950 Projekt "Partnerska mesta-Free movement"..... 12.103,18 € 
40299980 Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka-drugi neupravčeni stroški..... 538,86 € 
40299984 Zdravstveno zavarovanje - CORIS..... 249,00 € 
40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih..... 469,34 € 
40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški..... 15.981,00 € 
 

403 Plačila domačih obresti 1.432 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 1.432,48 € predstavlja 23,87 % plana. 
40310101 Obresti za kredit - ŠD Bled (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.).....    683,58 € 
40310102 Obresti za kredit - kanalizacija (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.).....748,90 € 
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409 Rezerve 35.584 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
V okviru te vrste odhodkov je bilo do 30.6.2013 izločeno: 
- 60.635 |€ za oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov; 
- 35.000 € za oblikovanje stalne proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva stalne proračunske 
rezervacije ne smejo presegati 1,5 % prejemkov proračuna. 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.206.822 € 

410 Subvencije 100.867 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
V prvem polletju je bilo za izplačilo subvencij porabljeno 100.866,69 € kar predstavlja 31,33 % 
plana.  
Razčlenitev: 
41000004 Subvencioniranje cen - oskrba naselij z vodo po 1.1.2010..... 0,00 €  (ni bilo realizacije, 
ker lastna cena ne presega prodajne cene) 
41000005 Subvencioniranje cen - odvaj. in čišč. odpad. voda po 1.1.10 (kanalizacija 
).....100.866,69 € iz naslova subvencioniranja cen v primeru razlike med lastno in prodajno ceno 
storitev gospodarskih javnih služb 
41000006 Subvencioniranje cen - Zbirni center Bled.....0,00 €  (ni bilo realizacije, ker zbirni 
center še ni prenesen v najem javnemu podjetju) 
41020102 Subv.obr.mere - stanovanjski krediti.....0,00 € - realizacija je predvidena v drugem 
polletju zaradi ponovitve razpisa 
41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki.....0 € ( realizacija je 
predvidena v drugem polletju) 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 118.513 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Skoraj polovica je namenjena oskrbi 
starejšim ali mlajšim oskrbovancem na domu, velika deleža pa sta namenjena tudi pomoči ob 
rojstvu otroka in subvencioniranju stanovanjskih najemnin. 
 
41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni..... 1.100,00 € 
41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo..... 18.000,00 € 
41129901 Enkratne denarne pomoči - pravi !..... 4.001,04 € 
41129902 Subvencioniranje najemnin (profitnih in neprofitnih )..... 13.388,76 € 
411900 Regresiranje prevozov v šolo..... 6.253,23 € 
411902 Doplačila za šolo v naravi..... 3.500,00 € 
411922 Izplačila družinskemu pomočniku..... 19.300,17 € 
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom..... 300,00 € 
41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica )..... 39.155,71 € 
41199901 Osnovne šole  s posebnim programom - soc. stor. ( prevoz, prehrana,drugo).....
 13.063,77 € 
41199906 Nagrade za odličnjake..... 450,00 € 
41199908 Letovanje otrok ( Pinesta )..... 0,00 € ( realizacija bo v drugem polletju) 
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412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 67.784 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 67.784,30 € predstavlja 14.39 % plana. Vzrok nizke realizacije: sredstva po 
razpisih bodo realizirana v drugi polovici leta. 
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 
sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, 
športna, humanitarna, invalidska, veteranska ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki 
izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne 
družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost občine. V to podskupino so uvrščeni tudi 
transferi političnim strankam. 
Razčlenitev: 
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam..... 1.250,00 € 
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam..... 5.783,50 € 
41200016 Sofinanciranje tedna obrti..... 0,00 € - v drugi polovici leta 
41200018 Transferi humanitarnim društvom  - po razpisu..... 5.000,00 € 
41200019 SD - Socialni demokrati..... 278,76 € 
41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka..... 260,64 € 
41200021 LDS - Liberalna demokracija Slovenije..... 309,48 € 
41200023 SNS - Slovenska nacionalna stranka..... 197,58 € 
41200026 TD Bohinjska Bela..... 0,00 €  - v drugi polovici leta 
41200028 TD Zasip..... 0,00 € -  v drugi polovici leta 
41200029 TD Ribno..... 0,00 € -  v drugi polovici leta 
41200030 TD Bled..... 0,00 €  - v drugi polovici leta 
41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva..... 5.000,00 € 
41200032 Zaščita in reševanje..... 2.220,40 € 
41200033 Požarno varstvo..... 6.761,04 € 
41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka..... 185,52 € 
41200051 Varna hiša..... 1.248,52 € 
41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna)..... 6.200,00 € 
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo)..... 1.530,05 € 
41200060 Sof. TD-jev -  po razpisu..... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200061 TD Boh.Bela-za Jamo pod Babjim zobom..... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti..... 405,98 € 
41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije..... 522,00 € 
41200068 Sr. za dejavnost PGD..... 11.485,55 € 
41200070 Urejanje tekaških prog v občini..... 13.464,00 € 
41200071 Šport otrok in mladine.... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200072 Vrhunski šport..... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200073 športna rekreacija in šport invalidov..... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše..... 1.000,00 € 
41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve..... 4.503,46 €- 
41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih.....0,00 €- v drugi polovici 
leta 
41200079 LAS..... 29,80 € 
41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi..... 0,00 €- v drugi polovici leta 
41200082 Reintegracijski center..... 1.190,33 € 
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših..... 207,69 € 
41200084 Kakovostni šport..... 0,00 €- v drugi polovici leta 

413 Drugi tekoči domači transferi 919.658 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 919.657,89 € predstavlja 52,42 % plana,. 
Drugi tekoči transferi so v glavnem namenjeni sofinanciranju zavodov v občini, ki izvajajo javne 
storitve. Največji prejemniki so: Vrtec Bled in drugi vrtci z otroci z Bleda, Turizem Bled,Knjižnica 
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Bled,Dom Janka Benedika,OŠ Bled,Glasbena šola Radovljica. 
Razčlenitev: 
41300303 Nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred...... 1.825,54 € 
41300305 Nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci-stečajna masa..... 16,98 € 
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine.....18.231,05 € 
41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad..... 146,28 € 
41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad..... 292,59 € 
41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški..... 15.261,00 € 
41330202 Knjižnica A.T.L. - plače..... 72.178,39 € 
41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi)..... 472.338,92 € 
41330206 Vzgoja in izobraževanje -  OŠ Bled - mat. str...... 74.633,85 € 
41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški..... 6.515,17 € 
41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,........ 78.900,22 € 
41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve..... 4.166,41 € 
41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški..... 4.302,77 € 
41330251 Mrliško ogledna služba ( OZG-ZD ) - tekoči transferi v JZ..... 3.425,23 € 
41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij..... 13.941,00 € 
41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol..... 2.723,65 € 
41330255 Modernizacija učnih pripomočkov..... 1.138,84 € 
41330256 Sofinanciranje drugih programov..... 6.900,00 € 
41330257 LTO - stroški dela..... 45.833,35 € 
41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija..... 12.500,00 € 
41330259 LTO - sofinanciranje TIC..... 16.666,65 € 
41330260 LTO - krajevna promocija..... 24.400,00 € 
41330261 LTO - razvoj produktov..... 26.500,00 € 
41330262 LTO - organizacija prireditev..... 12.970,00 € 
41350003 Ragor "Uporabna zelišča"..... 2.000,00 € 
41350005 Ragor " Ustvarjalni podjetnik"..... 1.850,00 € 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.328.713 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.328.713 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Realizacija v višini 1.328.712,97 € predstavlja 27,50 % plana.  Ta znesek predstavlja vse 
investicije v občini, od katerih se jih največ nanaša na gradnjo prometne in druge komunalne 
infrastrukture, velik delež predstavljajo energetska sanacija osnovne šole in druge investicije na 
področju izobraževanja, prav tako pa je pomembna tudi priprava projektne dokumentacije. 
Vključene so tudi vse drobne investicije npr. v kulturnih domovih ipd. Podrobno so vsi ti 
odhodki opredeljeni v posebnem delu proračuna. 
Razčlenitev: 
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem..... 17.106,06 € 
42009904 Nakup Mrakove domačije-stavba..... 9.307,00 € 
420101 Nakup avtomobilov..... 1.740,00 € 
420202 Nakup strojne računalniške opreme..... 4.893,39 € 
420238 Nakup telekomunikacijske opreme..... 177,00 € 
420299 Nakup druge opreme in napeljav..... 874,80 € 
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....73.374,04 € 
42040178 Finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja ( Mala Mežaklja )..... 3.123,52 € 
42040179 Športni park OŠ Bled - izvedba..... 1.146,43 € 
42040228 Investicije iz takse za obremenjevanje okolja..... 1.096,70 € 
42040234 Blejska promenada ( zgoraj )- izvedba..... 114,00 € 
42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin..... 24.792,42 € 
42040241 Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled..... 6.060,00 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave..... 202.627,11 € 
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42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest..... 6.000,00 € 
42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica..... 194,00 € 
42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip..... 824,09 € 
42050059 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje..... 2.440,00 € 
42050075 Vaško jedro Rebr - cesta..... 69.207,78 € 
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov..... 23.948,91 € 
42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno..... 2.068,65 € 
42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled..... 16.688,94 € 
42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela..... 1.946,49 € 
42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest..... 141.360,73 € 
42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) .....172,80 € 
42050097 Magistralni vodovodi v občini - obnova..... 40.649,78 € 
42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj..... 17.493,65 € 
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija..... 106.762,38 € 
42050105 Obnova centralnega ogrevanja - OŠ Bled..... 338.500,24 € 
42050130 Vaško jedro Rebr - meteorna kanalizacija..... 1.000,00 € 
42050132 Vaško jedro Rebr - Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema.... 2.000,00 € 
420600 Nakup zemljišč..... 18.815,00 € 
42060027 Nakup Mrakove domačije-zemljišče..... 53.386,00 € 
420800 Študija o izvedljivosti projekta..... 16.809,18 € 
42080048 RAGOR - sofinanciranje mreže LPC..... 1.064,00 € 
42080108 Vaško jedro Boh. Bela - investicijski nadzor..... 1.200,00 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija..... 12.036,00 € 
42080422 OPN Občine Bled..... 28.698,00 € 
42080430 Energetska rekonstrukcija-OŠ Bled-projekti..... 23.863,92 € 
42080431 Dovozna pot in zunanja ureditev OŠ Bled - projekti..... 3.816,00 € 
42080439 JR - projekti ( splošno )..... 0,00 € 
42080440 SRC - projektna dokumentacija ( OPPN )..... 1.500,00 € 
42080443 Celostni razvoj čebelarskega središča..... 240,00 € 
42080452 Energ.sanacija in rekon. Vrtca Bled (pl. dr.st. in dokument.) - neupr. str...... 0,00 € 
42080454 Blejska promenada - projektna dokumentacija..... 0,00 € 
42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija..... 4.865,17 € 
42080481 "Staro jedro Mlino"-projektna dokumentacija..... 0,00 € 
42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem..... 0,00 € 
42080483 Spoznavajmo svet igral-  projektna dokumentacija..... 1.376,92 € 
42080484 Priprava dokumentacije za podelitev koncesije za gospodarjenje z odpadki..... 0,00 € 
42089907 *Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški..... 2.629,89 € 
42089910 Komasacija ZN Koritno..... 0,00 € 
42089914 CPVO - celovita presoja vplivov na okolje..... 16.464,00 € 
42089919 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. faza.... .0,00 € 
42089921 Ureditev katastra komunalnih vodov..... 4.011,48 € 
42089922 Staro jedro grad - neupravičeni stroški..... 480,00 € 
42089923 Čolnarna - druge storitve in dokumentacija..... 145,00 € 
42089924 Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus..... 8.637,50 € 
42089925 Izvedba projektov JZP - področje cest..... 10.984,00 € 
42089928 Energ. sanacija ZD Bled (pl. dr.storitev in dokument.)..... 0,00 € 
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.447 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 26.447 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, 
namenjamo 26.446,92 €, kar predstavlja 20,68 % plana. 
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Razčlenitev: 
43100011 IT-subv.obr.mere za kredite po razpisu l.2008-malo gospod...... 43,46 € 
43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme..... 3.065,33 € 
43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno..... 15.703,43 € 
43100035 Sofinanciranje gasilske avto lestve..... 7.634,70 € 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (Vrtec Bled in Zavod za kulturo) 
namenjamo 30.000 € in bodo realizirani v drugi polovici leta. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB   

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 527 €  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 527 € 

750 Prejeta vračila danih posojil 527 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
V prvem polletju 2013 je bilo realizirano 527,21 € sredstev iz naslova prejetih anuitet od danih 
stanovanjskih kreditov, ki so bili odobreni posameznikom iz Stanovanjskega sklada bivše Občine 
Radovljica. S podpisom Sklepa o sporazumni razdelitvi premoženja Občine Radovljica se 
kupnine in anuitete za nakupe stanovanj iz stanovanjskega sklada nakazujejo na račun Občine 
Bled po dohodninskem ključu (občina Bled 32,263 %). 

C. RAČUN FINANCIRANJA  3 1 9 . 3 7 3  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  250.000 €  

50 ZADOLŽEVANJE 250.000 € 

500 Domače zadolževanje 250.000 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Znesek 250.000 € predstavlja premostitveni kredit zaradi trenutno slabe likvidnosti Občine Bled  
v prvem polletju. Kredit je bil vzet pri Hypo banki pod sledečimi pogoji: 
višina 250.000 € 
Interval odplačevanja glavnice - ob zapadlosti ( 13.9.2013 ) 
Interval odplačevanja obresti - mesečno 
3 mesečni Euribor (veljaven na dan 04.06.2013 ) = 0,200% 
marža  (letna o.m.) = 3,250% 
Strošek najemna premostitvenega kredita je bil tako: obresti 2.180 € + 500 € strošek odobritev 
= skupaj 2.680 € 
 

5 RAČUN FINANCIRANJA  69.373 €  

55 ODPLAČILA DOLGA 69.373 € 

550 Odplačila domačega dolga 69.373 € 

Obrazložitev podskupine - K3 
Zaradi bruto izkaza prihodkov in odhodkov je v Računu financiranje prikazano skupno odplačilo 
kredita, tako Občine Bled kot Občine Gorje. Delež obroka, ki ga odplačuje Občina Gorje za 
telovadnico OŠ Gorje, je prikazan med prihodki, kot povrnitev stroškov za obroke kredita preko 
Hypo banke za investicijo v telovadnico OŠ Gorje na kontu 740100-12 v višini 11.048,10 €. 
55010103 Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD - do 1.12.2014.....     32.080,19 €  
55010104 Kredit-Hypo bank-vodovod kanalizacija - do 1.12.2014.....37.292,98 € 
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II. POSEBNI DEL 
         

PU PK PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013  

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013  

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 

Realizacija do 
17.9.2013  

Indeks 
(9:8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01       OBČINSKI SVET 56.120,00 0,00 56.120,00 14.276,86 28.795,96 25,44 

  01     POLITIČNI SISTEM 56.120,00 0,00 56.120,00 14.276,86 28.795,96 25,44 

  0101     Politični sistem 56.120,00 0,00 56.120,00 14.276,86 28.795,96 25,44 

  01019001     Dejavnost občinskega sveta 56.120,00 0,00 56.120,00 14.276,86 28.795,96 25,44 

    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 52.613,00 0,00 52.613,00 12.522,88 26.164,99 23,80 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.713,00 0,00 16.713,00 6.727,07 10.407,19 40,25 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.600,00 0,00 2.600,00 1.110,00 1.480,00 42,69 

      4029 Drugi operativni odhodki 33.300,00 0,00 33.300,00 4.685,81 14.277,80 14,07 

    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,00 0,00 3.507,00 1.753,98 2.630,97 50,01 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,00 0,00 3.507,00 1.753,98 2.630,97 50,01 

02       NADZORNI ODBOR 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

  0203     Fiskalni nadzor 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 0,00 2.000,00 581,17 1.042,49 29,06 

03       ŽUPAN 106.793,00 0,00 106.793,00 50.956,06 76.239,34 47,71 

  01     POLITIČNI SISTEM 106.793,00 0,00 106.793,00 50.956,06 76.239,34 47,71 

  0101     Politični sistem 106.793,00 0,00 106.793,00 50.956,06 76.239,34 47,71 

  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 106.793,00 0,00 106.793,00 50.956,06 76.239,34 47,71 

    20010101   Sredstva za plačilo župana 52.180,00 0,00 52.180,00 25.150,14 37.391,19 48,20 

      4000 Plače in dodatki 40.348,00 0,00 40.348,00 19.948,99 29.673,43 49,44 

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

      4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 0,00 1.020,00 328,84 513,77 32,24 
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PU PK PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013  

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013  

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 

Realizacija do 
17.9.2013  

Indeks 
(9:8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 0,00 3.700,00 1.765,49 2.626,12 47,72 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 0,00 3.000,00 1.414,40 2.103,86 47,15 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 0,00 30,00 11,93 17,74 39,77 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 0,00 40,00 19,92 29,62 49,80 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 3.350,00 0,00 3.350,00 1.660,57 2.426,65 49,57 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 41.213,00 0,00 41.213,00 19.167,22 28.912,91 46,51 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.132,00 -370,00 26.762,00 11.997,48 18.233,37 44,83 

      4021 Posebni material in storitve 2.560,00 140,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 4.626,00 100,00 4.726,00 2.517,98 2.992,53 53,28 

      4029 Drugi operativni odhodki 878,00 130,00 1.008,00 568,26 568,26 56,38 

      4119 Drugi transferi posameznikom 817,00 0,00 817,00 300,00 800,00 36,72 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 0,00 5.000,00 3.783,50 6.318,75 75,67 

    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.400,00 0,00 13.400,00 6.638,70 9.935,24 49,54 

      4024 Izdatki za službena potovanja 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 0,00 13.000,00 6.638,70 9.935,24 51,07 

04       OBČINSKA UPRAVA 11.276.121,20 70.991,65 11.347.112,85 4.201.329,30 6.501.598,95 37,03 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 29.197,00 0,00 29.197,00 8.005,18 14.743,72 27,42 

  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 14.707,00 0,00 14.707,00 5.353,65 7.495,11 36,40 

  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 14.707,00 0,00 14.707,00 5.353,65 7.495,11 36,40 

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

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

    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.707,00 0,00 12.707,00 5.353,65 7.495,11 42,13 

      4029 Drugi operativni odhodki 12.707,00 0,00 12.707,00 5.353,65 7.495,11 42,13 

  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 0,00 14.490,00 2.651,53 7.248,61 18,30 

  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 0,00 14.490,00 2.651,53 7.248,61 18,30 
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PU PK PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013  

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013  

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 

Realizacija do 
17.9.2013  

Indeks 
(9:8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 14.490,00 0,00 14.490,00 2.651,53 7.248,61 18,30 

      4029 Drugi operativni odhodki 14.490,00 0,00 14.490,00 2.651,53 7.248,61 18,30 

  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 52.000,00 0,00 52.000,00 21.771,73 23.502,80 41,87 

  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 52.000,00 0,00 52.000,00 21.771,73 23.502,80 41,87 

  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 52.000,00 0,00 52.000,00 21.771,73 23.502,80 41,87 

    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 52.000,00 0,00 52.000,00 21.771,73 23.502,80 41,87 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 0,00 1.500,00 1.283,60 1.367,21 85,57 

      4029 Drugi operativni odhodki 50.500,00 0,00 50.500,00 20.488,13 22.135,59 40,57 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 396.587,00 2.712,00 399.299,00 154.293,27 245.347,94 38,64 

  0402     Informatizacija uprave 30.885,00 1.512,00 32.397,00 15.034,29 20.628,82 46,41 

  04029001     Informacijska infrastruktura 25.885,00 2.112,00 27.997,00 14.214,62 19.474,11 50,77 

    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 25.885,00 2.112,00 27.997,00 14.214,62 19.474,11 50,77 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.900,00 0,00 4.900,00 1.952,94 2.934,83 39,86 

      4025 Tekoče vzdrževanje 15.485,00 0,00 15.485,00 6.333,59 9.090,19 40,90 

      4202 Nakup opreme 5.500,00 2.112,00 7.612,00 5.928,09 7.449,09 77,88 

  04029002     Elektronske storitve 5.000,00 -600,00 4.400,00 819,67 1.154,71 18,63 

    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 5.000,00 -600,00 4.400,00 819,67 1.154,71 18,63 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 0,00 2.000,00 819,67 1.154,71 40,98 

      4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.000,00 -600,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

  0403     Druge skupne administrativne službe 365.702,00 1.200,00 366.902,00 139.258,98 224.719,12 37,96 

  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 59.940,00 1.200,00 61.140,00 27.589,70 37.075,37 45,13 

    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 25.922,00 0,00 25.922,00 14.033,68 18.134,91 54,14 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.102,00 601,00 25.703,00 14.033,68 18.134,91 54,60 

      4021 Posebni material in storitve 820,00 -601,00 219,00 0,00 0,00 0,00 

    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 34.018,00 1.200,00 35.218,00 13.556,02 18.940,46 38,49 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.018,00 0,00 29.018,00 10.511,17 15.595,61 36,22 

      4021 Posebni material in storitve 5.000,00 1.200,00 6.200,00 3.044,85 3.344,85 49,11 
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PU PK PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013  

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013  

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 

Realizacija do 
17.9.2013  

Indeks 
(9:8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 59.896,00 0,00 59.896,00 16.285,12 35.119,46 27,19 

    20070402   Izvedba občinskih prireditev 34.896,00 0,00 34.896,00 11.781,66 23.705,34 33,76 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 33.296,00 0,00 33.296,00 11.257,61 23.081,29 33,81 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.600,00 0,00 1.600,00 524,05 624,05 32,75 

    20070404   Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 ) 25.000,00 0,00 25.000,00 4.503,46 11.414,12 18,01 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 0,00 25.000,00 4.503,46 11.414,12 18,01 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 245.866,00 0,00 245.866,00 95.384,16 152.524,29 38,80 

    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806,00 0,00 3.806,00 1.842,52 1.842,52 48,41 

      4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 0,00 3.806,00 1.842,52 1.842,52 48,41 

    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000,00 0,00 2.000,00 154,04 154,04 7,70 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 0,00 2.000,00 154,04 154,04 7,70 

    20010347   Pravno zastopanje občine 20.000,00 0,00 20.000,00 4.940,96 4.940,96 24,70 

      4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00 0,00 20.000,00 4.940,96 4.940,96 24,70 

    20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 0,00 130.000,00 62.693,00 107.447,00 48,23 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 -110.000,00 20.000,00 9.307,00 15.945,00 46,54 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 110.000,00 110.000,00 53.386,00 91.502,00 48,53 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 51.790,00 0,00 51.790,00 20.941,25 30.979,39 40,43 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.670,00 1.030,00 8.700,00 3.921,60 4.808,50 45,08 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.800,00 39,00 4.839,00 2.850,93 4.034,93 58,92 

      4025 Tekoče vzdrževanje 25.000,00 -1.069,00 23.931,00 10.904,63 15.821,87 45,57 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.320,00 0,00 14.320,00 3.264,09 6.314,09 22,79 

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

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

    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 0,00 8.270,00 4.812,39 7.160,38 58,19 

      4025 Tekoče vzdrževanje 8.270,00 0,00 8.270,00 4.812,39 7.160,38 58,19 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 708.633,00 7.599,00 716.232,00 349.822,65 518.272,08 48,84 

  0603     Dejavnost občinske uprave 708.633,00 7.599,00 716.232,00 349.822,65 518.272,08 48,84 
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  06039001     Administracija občinske uprave 612.031,00 0,00 612.031,00 309.713,93 451.754,89 50,60 

    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 561.000,00 0,00 561.000,00 283.056,97 418.942,33 50,46 

      4000 Plače in dodatki 386.100,00 -19.873,00 366.227,00 179.915,04 275.414,74 49,13 

      4001 Regres za letni dopust 13.000,00 -6.000,00 7.000,00 6.659,35 6.659,35 95,13 

      4002 Povračila in nadomestila 36.000,00 0,00 36.000,00 16.926,07 26.151,65 47,02 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 25.000,00 5.000,00 30.000,00 13.779,99 19.606,91 45,93 

      4004 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00 20.000,00 11.322,65 16.314,76 56,61 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.450,00 10.873,00 13.323,00 10.872,55 10.872,55 81,61 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36.000,00 2.000,00 38.000,00 18.779,50 28.171,78 49,42 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 29.200,00 1.000,00 30.200,00 15.052,95 22.577,54 49,84 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 280,00 0,00 280,00 125,60 195,93 44,86 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 470,00 0,00 470,00 210,20 316,40 44,72 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 22.500,00 -3.000,00 19.500,00 9.413,07 12.660,72 48,27 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 3.610,00 0,00 3.610,00 2.397,45 3.668,48 66,41 

      4024 Izdatki za službena potovanja 3.610,00 0,00 3.610,00 2.397,45 3.668,48 66,41 

    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 27.641,00 0,00 27.641,00 16.327,76 20.736,48 59,07 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,00 0,00 6.500,00 3.240,00 4.869,00 49,85 

      4029 Drugi operativni odhodki 21.141,00 0,00 21.141,00 13.087,76 15.867,48 61,91 

    20010326   Drugi operativni odhodki 15.930,00 0,00 15.930,00 7.325,03 7.538,96 45,98 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.358,00 0,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 

      4021 Posebni material in storitve 150,00 0,00 150,00 121,00 121,00 80,67 

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

      4029 Drugi operativni odhodki 14.322,00 0,00 14.322,00 7.204,03 7.417,96 50,30 

    20010330   Izobraževanje zaposlenih 3.850,00 0,00 3.850,00 606,72 868,64 15,76 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.850,00 0,00 3.850,00 606,72 868,64 15,76 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 96.602,00 7.599,00 104.201,00 40.108,72 66.517,19 38,49 
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    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 25.010,00 0,00 25.010,00 8.406,86 11.339,92 33,61 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.010,00 0,00 22.010,00 8.406,86 11.339,92 38,20 

      4202 Nakup opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.800,00 4.893,00 47.693,00 22.289,46 31.474,24 46,74 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.800,00 4.893,00 47.693,00 22.289,46 31.474,24 46,74 

    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 13.679,00 0,00 13.679,00 5.861,95 8.311,16 42,85 

      4023 Prevozni stroški in storitve 13.679,00 0,00 13.679,00 5.861,95 8.311,16 42,85 

    20010319   Najemnine in zakupnine 13.373,00 2.706,00 16.079,00 1.810,45 13.651,87 11,26 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.373,00 2.706,00 16.079,00 1.810,45 13.651,87 11,26 

    20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 205.501,00 450,00 205.951,00 46.870,45 95.903,46 22,76 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.501,00 450,00 205.951,00 46.870,45 95.903,46 22,76 

  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.000,00 0,00 23.000,00 5.285,73 8.089,60 22,98 

    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 23.000,00 0,00 23.000,00 5.285,73 8.089,60 22,98 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 0,00 8.000,00 2.220,40 3.224,27 27,76 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 0,00 15.000,00 3.065,33 4.865,33 20,44 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.501,00 450,00 182.951,00 41.584,72 87.813,86 22,73 

    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 125.501,00 0,00 125.501,00 30.099,17 56.693,10 23,98 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 0,00 16.000,00 6.761,04 9.459,21 42,26 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109.501,00 0,00 109.501,00 23.338,13 47.233,89 21,31 

    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 57.000,00 450,00 57.450,00 11.485,55 31.120,76 19,99 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.000,00 450,00 57.450,00 11.485,55 31.120,76 19,99 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 40.000,00 0,00 40.000,00 14.086,64 26.150,68 35,22 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 40.000,00 0,00 40.000,00 14.086,64 26.150,68 35,22 

  08029001     Prometna varnost 15.000,00 0,00 15.000,00 1.042,64 2.681,48 6,95 

    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 15.000,00 0,00 15.000,00 1.042,64 2.681,48 6,95 
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      4021 Posebni material in storitve 4.000,00 0,00 4.000,00 737,67 1.928,11 18,44 

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 0,00 1.000,00 132,17 300,13 13,22 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 172,80 453,24 1,73 

  08029002     Notranja varnost 25.000,00 0,00 25.000,00 13.044,00 23.469,20 52,18 

    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 25.000,00 0,00 25.000,00 13.044,00 23.469,20 52,18 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 0,00 25.000,00 13.044,00 23.469,20 52,18 

  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.200,00 0,00 14.200,00 4.166,41 6.695,73 29,34 

  1003     Aktivna politika zaposlovanja 14.200,00 0,00 14.200,00 4.166,41 6.695,73 29,34 

  10039001     Povečanje zaposljivosti 14.200,00 0,00 14.200,00 4.166,41 6.695,73 29,34 

    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 14.200,00 0,00 14.200,00 4.166,41 6.695,73 29,34 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.200,00 0,00 14.200,00 4.166,41 6.695,73 29,34 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.695,05 0,00 108.695,05 5.640,28 13.938,60 5,19 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 51.712,05 0,00 51.712,05 5.573,41 13.871,73 10,78 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 51.712,05 0,00 51.712,05 5.573,41 13.871,73 10,78 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 29.535,00 0,00 29.535,00 2.240,00 7.238,00 7,58 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.998,00 0,00 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 10.800,00 0,00 10.800,00 2.000,00 2.000,00 18,52 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 8.735,00 0,00 8.735,00 240,00 240,00 2,75 

    20110122   Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.674,00 0,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.674,00 0,00 

    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 0,00 12.177,05 1.200,00 1.200,00 9,85 

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

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.199,98 0,00 3.199,98 1.200,00 1.200,00 37,50 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 5.000,00 0,00 5.000,00 2.133,41 3.759,73 42,67 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 5.000,00 2.133,41 3.759,73 42,67 



 

97 

PU PK PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013  

Veljavni 
proračun do 
30.6.2013  

Realizacija 
1.1.-30.6.2013 

Realizacija do 
17.9.2013  

Indeks 
(9:8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1104     Gozdarstvo 56.983,00 0,00 56.983,00 66,87 66,87 0,12 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 0,00 56.983,00 66,87 66,87 0,12 

    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 0,00 56.983,00 66,87 66,87 0,12 

      4025 Tekoče vzdrževanje 21.063,00 0,00 21.063,00 0,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 204,00 0,00 204,00 66,87 66,87 32,78 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 0,00 35.716,00 0,00 0,00 0,00 

  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.351,00 0,00 3.351,00 0,00 0,00 0,00 

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

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.351,00 0,00 3.351,00 0,00 0,00 0,00 

    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 3.351,00 0,00 3.351,00 0,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.351,00 0,00 3.351,00 0,00 0,00 0,00 

  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.251.214,00 0,00 2.251.214,00 696.234,22 1.126.979,76 30,93 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 2.244.714,00 0,00 2.244.714,00 695.619,88 1.125.085,42 30,99 

  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 300.000,00 50.184,00 350.184,00 273.451,80 345.502,87 78,09 

    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 300.000,00 50.184,00 350.184,00 273.451,80 345.502,87 78,09 

      4025 Tekoče vzdrževanje 300.000,00 50.184,00 350.184,00 273.451,80 345.502,87 78,09 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.358.000,00 -50.184,00 1.307.816,00 227.666,51 483.082,96 17,41 

    20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.278.000,00 -50.184,00 1.227.816,00 227.552,51 477.808,96 18,53 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135.000,00 -67.381,00 67.619,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.093.000,00 -31.797,00 1.061.203,00 216.568,51 438.792,94 20,41 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 48.994,00 98.994,00 10.984,00 39.016,02 11,10 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 80.000,00 0,00 80.000,00 114,00 5.274,00 0,14 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 -4.000,00 26.000,00 114,00 114,00 0,44 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 4.000,00 54.000,00 0,00 5.160,00 0,00 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 115.714,00 0,00 115.714,00 16.226,78 24.999,76 14,02 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 114.114,00 0,00 114.114,00 15.614,78 24.387,76 13,68 
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      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.300,00 0,00 7.300,00 4.957,99 5.838,94 67,92 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.314,00 0,00 7.314,00 3.918,62 6.111,28 53,58 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 0,00 5.000,00 1.840,41 4.734,86 36,81 

      4029 Drugi operativni odhodki 11.500,00 0,00 11.500,00 4.897,76 6.981,08 42,59 

      4202 Nakup opreme 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 

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

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 721,60 0,00 

    20160307   Kataster občinskih cest 1.600,00 0,00 1.600,00 612,00 612,00 38,25 

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 0,00 1.600,00 612,00 612,00 38,25 

  13029004     Cestna razsvetljava 371.000,00 0,00 371.000,00 176.774,79 215.486,61 47,65 

    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 81.000,00 0,00 81.000,00 49.971,89 68.209,99 61,69 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.000,00 0,00 54.000,00 29.061,45 39.886,60 53,82 

      4025 Tekoče vzdrževanje 27.000,00 0,00 27.000,00 20.910,44 28.323,39 77,45 

    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 290.000,00 0,00 290.000,00 126.802,90 147.276,62 43,73 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 287.000,00 0,00 287.000,00 126.802,90 147.276,62 44,18 

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

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 100.000,00 0,00 100.000,00 1.500,00 56.013,22 1,50 

    20160209   Južna razbremenilna cesta 0,00 0,00 0,00 0,00 14.484,22 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 14.484,22 0,00 

    20160210   Severna razbremenilna cesta 100.000,00 0,00 100.000,00 1.500,00 41.529,00 1,50 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 40.029,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 0,00 50.000,00 1.500,00 1.500,00 3,00 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 6.500,00 0,00 6.500,00 614,34 1.894,34 9,45 

  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 6.500,00 0,00 6.500,00 614,34 1.894,34 9,45 

    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 6.000,00 0,00 6.000,00 145,00 1.425,00 2,42 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00 0,00 0,00 
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      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 1.536,00 0,00 1.536,00 145,00 1.425,00 9,44 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 500,00 0,00 500,00 469,34 469,34 93,87 

      4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 500,00 469,34 469,34 93,87 

  14     GOSPODARSTVO 637.996,20 0,00 637.996,20 156.524,96 368.249,47 24,53 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.781,00 0,00 11.781,00 2.957,46 5.540,47 25,10 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.781,00 0,00 11.781,00 2.957,46 5.540,47 25,10 

    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 10.781,00 0,00 10.781,00 2.957,46 5.540,47 27,43 

      4021 Posebni material in storitve 1.553,00 0,00 1.553,00 0,00 776,50 0,00 

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

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 3.700,00 0,00 3.700,00 1.850,00 3.644,50 50,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 2.128,00 0,00 2.128,00 1.064,00 1.064,00 50,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 0,00 2.400,00 43,46 55,47 1,81 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 626.215,20 0,00 626.215,20 153.567,50 362.709,00 24,52 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 626.215,20 0,00 626.215,20 153.567,50 362.709,00 24,52 

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

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

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

    20120101   Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 19.374,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 19.374,00 0,00 

    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 180.000,00 0,00 180.000,00 75.000,00 120.000,00 41,67 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 180.000,00 0,00 180.000,00 75.000,00 120.000,00 41,67 

    20120205   Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 180.000,00 0,00 180.000,00 63.870,00 150.000,00 35,48 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 180.000,00 0,00 180.000,00 63.870,00 150.000,00 35,48 
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    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 0,00 17.000,00 8.637,50 17.275,00 50,81 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 17.000,00 0,00 17.000,00 8.637,50 17.275,00 50,81 

    20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 224.715,20 0,00 224.715,20 6.060,00 56.060,00 2,70 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 

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

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 174.715,20 0,00 174.715,20 6.000,00 0,00 3,43 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.718.816,00 67.547,65 1.786.363,65 742.106,12 1.124.147,11 41,54 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.713.816,00 67.547,65 1.781.363,65 738.106,12 1.120.147,11 41,43 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 123.401,00 0,00 123.401,00 24.864,02 57.679,36 20,15 

    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 60.000,00 0,00 60.000,00 17.214,61 29.825,79 28,69 

      4025 Tekoče vzdrževanje 60.000,00 0,00 60.000,00 17.214,61 29.825,79 28,69 

    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 0,00 20.000,00 1.096,70 21.300,86 5,48 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 0,00 20.000,00 1.096,70 21.300,86 5,48 

    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 43.401,00 0,00 43.401,00 6.552,71 6.552,71 15,10 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500,00 0,00 8.500,00 3.429,19 3.429,19 40,34 

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

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

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 0,00 4.001,00 3.123,52 3.123,52 78,07 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.590.415,00 67.547,65 1.657.962,65 713.242,10 1.062.467,75 43,02 

    20170201   Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.126.815,00 67.547,65 1.194.362,65 511.399,88 827.059,73 42,82 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.640,00 -7.543,00 5.097,00 2.176,00 2.972,40 42,69 

      4025 Tekoče vzdrževanje 800.000,00 66.491,65 866.491,65 391.049,45 649.879,69 45,13 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.000,00 8.599,00 13.599,00 7.259,93 8.309,93 53,39 
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      4029 Drugi operativni odhodki 37.000,00 0,00 37.000,00 10.047,81 15.686,15 27,16 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 272.175,00 0,00 272.175,00 100.866,69 150.211,56 37,06 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 301.000,00 0,00 301.000,00 107.762,38 131.945,32 35,80 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 301.000,00 0,00 301.000,00 107.762,38 131.945,32 35,80 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 156.000,00 0,00 156.000,00 90.969,95 100.167,00 58,31 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 0,00 2.000,00 786,73 1.119,96 39,34 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 126.000,00 0,00 126.000,00 73.374,04 73.374,04 58,23 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 28.000,00 0,00 28.000,00 16.809,18 25.673,00 60,03 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 3.600,00 0,00 3.600,00 2.629,89 2.815,70 73,05 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.600,00 0,00 3.600,00 2.629,89 2.815,70 73,05 

    20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 480,00 16,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 480,00 16,00 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,00 

  15059001     Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,00 

    20110125   Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 1.272.640,30 35.000,00 1.307.640,30 409.084,97 654.943,95 31,28 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 124.500,00 0,00 124.500,00 69.872,96 78.807,35 56,12 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 124.500,00 0,00 124.500,00 69.872,96 78.807,35 56,12 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 124.500,00 0,00 124.500,00 69.872,96 78.807,35 56,12 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 0,00 2.400,00 456,00 456,00 19,00 

      4021 Posebni material in storitve 25.000,00 0,00 25.000,00 12.218,96 12.967,40 48,88 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 97.100,00 0,00 97.100,00 57.198,00 65.383,95 58,91 

  1603     Komunalna dejavnost 918.531,30 0,00 918.531,30 270.725,60 440.441,78 29,47 
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  16039001     Oskrba z vodo 489.665,30 0,00 489.665,30 125.665,47 197.955,70 25,66 

    20170102   Vodotoki 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 31.377,08 0,00 31.377,08 4.011,48 4.560,48 12,78 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 31.377,08 0,00 31.377,08 4.011,48 4.560,48 12,78 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 448.288,22 0,00 448.288,22 121.653,99 193.395,22 27,14 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.632,00 0,00 7.632,00 3.180,00 5.098,60 41,67 

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

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

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 376.000,00 0,00 376.000,00 118.473,99 188.296,62 31,51 

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

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170103   Vzdrževanje pokopališč 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  16039003     Objekti za rekreacijo 375.000,00 0,00 375.000,00 131.769,32 223.741,08 35,14 

    20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 0,00 65.000,00 1.376,92 1.376,92 2,12 

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

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 1.377,00 0,00 1.377,00 1.376,92 1.376,92 99,99 

    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 310.000,00 0,00 310.000,00 130.392,40 222.364,16 42,06 

      4025 Tekoče vzdrževanje 310.000,00 0,00 310.000,00 130.392,40 222.364,16 42,06 

  16039004     Praznično urejanje naselij 17.000,00 0,00 17.000,00 3.338,40 3.338,40 19,64 

    20170406   Praznično urejanje naselij 17.000,00 0,00 17.000,00 3.338,40 3.338,40 19,64 

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

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 0,00 5.000,00 3.338,40 3.338,40 66,77 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
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  16039005     Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 0,00 26.866,00 9.952,41 15.406,60 37,04 

    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 26.866,00 0,00 26.866,00 9.952,41 15.406,60 37,04 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.339,00 0,00 16.339,00 6.996,82 10.438,82 42,82 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.527,00 0,00 4.527,00 2.493,70 3.305,89 55,09 

      4025 Tekoče vzdrževanje 3.000,00 508,00 3.508,00 461,89 461,89 13,17 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 -508,00 2.492,00 0,00 1.200,00 0,00 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 170.609,00 35.000,00 205.609,00 35.191,42 97.926,87 17,12 

  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

    20180401   Nakup stanovanja 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 75.609,00 35.000,00 110.609,00 35.191,42 57.926,87 31,82 

    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 72.000,00 35.000,00 107.000,00 34.169,05 56.385,45 31,93 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 35.000,00 37.000,00 7.475,47 13.220,06 20,20 

      4029 Drugi operativni odhodki 30.000,00 0,00 30.000,00 9.199,93 19.171,74 30,67 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 0,00 40.000,00 17.493,65 23.993,65 43,73 

    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609,00 0,00 3.609,00 1.022,37 1.541,42 28,33 

      4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 0,00 1.344,00 583,50 933,60 43,42 

      4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 0,00 2.265,00 438,87 607,82 19,38 

  1606     
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 59.000,00 0,00 59.000,00 33.294,99 37.767,95 56,43 

  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 39.000,00 0,00 39.000,00 14.479,99 18.952,95 37,13 

    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 39.000,00 0,00 39.000,00 14.479,99 18.952,95 37,13 

      4029 Drugi operativni odhodki 39.000,00 0,00 39.000,00 14.479,99 18.952,95 37,13 

  16069002     Nakup zemljišč 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 
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    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 316.855,20 3.232,00 320.087,20 21.656,28 129.618,08 6,77 

  1702     Primarno zdravstvo 293.855,20 0,00 293.855,20 0,00 98.656,81 0,00 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 293.855,20 0,00 293.855,20 0,00 98.656,81 0,00 

    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 0,00 293.855,20 0,00 98.656,81 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.280,00 0,00 281.280,00 0,00 98.656,81 0,00 

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

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

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 23.000,00 3.232,00 26.232,00 21.656,28 30.961,27 82,56 

  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 15.000,00 3.232,00 18.232,00 18.231,05 24.749,85 99,99 

    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 15.000,00 3.232,00 18.232,00 18.231,05 24.749,85 99,99 

      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.000,00 3.232,00 18.232,00 18.231,05 24.749,85 99,99 

  17079002     Mrliško ogledna služba 8.000,00 0,00 8.000,00 3.425,23 6.211,42 42,82 

    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 8.000,00 0,00 8.000,00 3.425,23 6.211,42 42,82 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000,00 0,00 8.000,00 3.425,23 6.211,42 42,82 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 826.000,00 10.800,00 836.800,00 222.196,15 350.240,25 26,55 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 12.000,00 0,00 12.000,00 4.865,17 7.067,92 40,54 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 12.000,00 0,00 12.000,00 4.865,17 7.067,92 40,54 

    20070704   Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.998,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.998,00 0,00 

    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 10.000,00 0,00 10.000,00 4.865,17 5.069,92 48,65 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 10.000,00 4.865,17 5.069,92 48,65 

  1803     Programi v kulturi 301.400,00 0,00 301.400,00 126.680,45 201.833,98 42,03 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 236.400,00 0,00 236.400,00 124.680,45 174.230,18 52,74 

    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 236.400,00 0,00 236.400,00 124.680,45 174.230,18 52,74 
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      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 0,00 14.400,00 6.000,00 8.400,00 41,67 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.000,00 0,00 185.000,00 101.380,39 142.827,34 54,80 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 0,00 35.000,00 17.106,06 22.808,84 48,87 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 2.000,00 194,00 194,00 9,70 

  18039003     Ljubiteljska kultura 55.000,00 0,00 55.000,00 2.000,00 27.603,80 3,64 

    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 55.000,00 0,00 55.000,00 2.000,00 27.603,80 3,64 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,00 0,00 55.000,00 2.000,00 27.603,80 3,64 

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

    20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 512.600,00 10.800,00 523.400,00 90.650,53 141.338,35 17,32 

  18059001     Programi športa 475.000,00 10.800,00 485.800,00 89.370,73 117.941,34 18,40 

    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 200.000,00 0,00 200.000,00 13.464,00 13.964,00 6,73 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 500,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 182.000,00 0,00 182.000,00 13.464,00 13.464,00 7,40 

    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 160.000,00 0,00 160.000,00 26.626,54 53.717,95 16,64 

      4025 Tekoče vzdrževanje 125.000,00 0,00 125.000,00 10.645,54 32.464,61 8,52 

      4029 Drugi operativni odhodki 35.000,00 0,00 35.000,00 15.981,00 21.253,34 45,66 

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 110.000,00 10.800,00 120.800,00 48.741,33 48.741,33 40,35 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000,00 0,00 35.000,00 24.792,42 24.792,42 70,84 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,00 10.800,00 85.800,00 23.948,91 23.948,91 27,91 

    20150507   
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi 
stroški 5.000,00 0,00 5.000,00 538,86 1.518,06 10,78 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 5.000,00 538,86 1.518,06 10,78 

  18059002     Programi za mladino 37.600,00 0,00 37.600,00 1.279,80 23.397,01 3,40 

    20100101   Sredstva za delo z mladimi 37.600,00 0,00 37.600,00 1.279,80 23.397,01 3,40 

      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 1.250,00 2.236,08 0,00 
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      4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.499,91 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.100,00 0,00 35.100,00 29,80 18.661,02 0,08 

  19     IZOBRAŽEVANJE 1.969.170,00 0,00 1.969.170,00 1.035.902,15 1.323.993,18 52,61 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 943.174,00 0,00 943.174,00 479.238,92 720.843,74 50,81 

  19029001     Vrtci 943.174,00 0,00 943.174,00 479.238,92 720.843,74 50,81 

    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 793.174,00 0,00 793.174,00 433.085,25 645.292,51 54,60 

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

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 792.000,00 0,00 792.000,00 433.085,25 645.292,51 54,68 

    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 70.000,00 0,00 70.000,00 46.153,67 70.551,23 65,93 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 70.000,00 0,00 70.000,00 46.153,67 70.551,23 65,93 

    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

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

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

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 871.000,00 0,00 871.000,00 473.482,46 492.949,62 54,36 

  19039001     Osnovno šolstvo 859.000,00 0,00 859.000,00 469.179,69 487.667,85 54,62 

    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 99.000,00 0,00 99.000,00 81.149,02 92.244,83 81,97 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 99.000,00 0,00 99.000,00 81.149,02 92.244,83 81,97 

    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 0,00 400.000,00 362.364,16 368.522,23 90,59 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 0,00 351.542,00 338.500,24 341.359,80 96,29 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 48.458,00 0,00 48.458,00 23.863,92 27.162,43 49,25 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 0,00 35.000,00 20.704,08 20.704,08 59,15 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 0,00 35.000,00 20.704,08 20.704,08 59,15 

    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 325.000,00 0,00 325.000,00 4.962,43 6.196,71 1,53 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 319.924,00 -10.000,00 309.924,00 1.146,43 1.146,43 0,37 
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      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 5.076,00 10.000,00 15.076,00 3.816,00 5.050,28 25,31 

  19039002     Glasbeno šolstvo 12.000,00 0,00 12.000,00 4.302,77 5.281,77 35,86 

    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 12.000,00 0,00 12.000,00 4.302,77 5.281,77 35,86 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.000,00 0,00 12.000,00 4.302,77 5.281,77 35,86 

  1906     Pomoči šolajočim 154.996,00 0,00 154.996,00 83.180,77 110.199,82 53,67 

  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 154.996,00 0,00 154.996,00 83.180,77 110.199,82 53,67 

    20040303   
Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih 
šol 19.996,00 0,00 19.996,00 7.812,49 9.303,95 39,07 

      4119 Drugi transferi posameznikom 4.500,00 0,00 4.500,00 3.950,00 4.446,00 87,78 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.496,00 0,00 15.496,00 3.862,49 4.857,95 24,93 

    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 135.000,00 0,00 135.000,00 75.368,28 100.895,87 55,83 

      4023 Prevozni stroški in storitve 125.000,00 0,00 125.000,00 69.115,05 92.694,49 55,29 

      4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 0,00 10.000,00 6.253,23 8.201,38 62,53 

  20     SOCIALNO VARSTVO 428.000,00 4.286,00 432.286,00 207.162,19 308.315,61 47,92 

  2002     Varstvo otrok in družine 44.600,00 0,00 44.600,00 20.754,50 38.081,75 46,53 

  20029001     Drugi programi v pomoč družini 44.600,00 0,00 44.600,00 20.754,50 38.081,75 46,53 

    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 0,00 3.600,00 1.654,50 2.481,75 45,96 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 0,00 3.600,00 1.654,50 2.481,75 45,96 

    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 41.000,00 0,00 41.000,00 19.100,00 35.600,00 46,59 

      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 41.000,00 0,00 41.000,00 19.100,00 35.600,00 46,59 

  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 383.400,00 4.286,00 387.686,00 186.407,69 270.233,86 48,08 

  20049002     Socialno varstvo invalidov 34.000,00 0,00 34.000,00 19.300,17 29.481,09 56,77 

    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000,00 0,00 34.000,00 19.300,17 29.481,09 56,77 

      4119 Drugi transferi posameznikom 34.000,00 0,00 34.000,00 19.300,17 29.481,09 56,77 

  20049003     Socialno varstvo starih 245.000,00 4.286,00 249.286,00 119.263,62 183.402,06 47,84 

    20050203   Sofinanciranje nege na domu 60.000,00 0,00 60.000,00 39.155,71 51.009,02 65,26 

      4119 Drugi transferi posameznikom 60.000,00 0,00 60.000,00 39.155,71 51.009,02 65,26 
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    20050402   
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih 
zavodih 160.000,00 0,00 160.000,00 78.900,22 118.146,00 49,31 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 160.000,00 0,00 160.000,00 78.900,22 118.146,00 49,31 

    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 25.000,00 4.286,00 29.286,00 1.207,69 14.247,04 4,12 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 4.286,00 24.286,00 1.207,69 14.247,04 4,97 

  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 52.000,00 0,00 52.000,00 17.389,80 24.422,86 33,44 

    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 15.000,00 0,00 15.000,00 4.001,04 5.261,04 26,67 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.000,00 0,00 15.000,00 4.001,04 5.261,04 26,67 

    20180303   Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 37.000,00 0,00 37.000,00 13.388,76 19.161,82 36,19 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 36.000,00 0,00 36.000,00 13.388,76 19.161,82 37,19 

  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 0,00 7.400,00 7.390,33 7.390,33 99,87 

    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 0,00 7.400,00 7.390,33 7.390,33 99,87 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 0,00 7.400,00 7.390,33 7.390,33 99,87 

  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.000,00 0,00 45.000,00 23.063,77 25.537,52 51,25 

    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 25.000,00 0,00 25.000,00 13.063,77 15.537,52 52,26 

      4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 0,00 25.000,00 13.063,77 15.537,52 52,26 

    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 0,00 146.000,00 70.805,65 100.556,53 48,50 

  2201     Servisiranje javnega dolga 146.000,00 0,00 146.000,00 70.805,65 100.556,53 48,50 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 146.000,00 0,00 146.000,00 70.805,65 100.556,53 48,50 

    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000,00 0,00 6.000,00 1.432,48 2.067,43 23,87 

      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 0,00 6.000,00 1.432,48 2.067,43 23,87 

    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 0,00 65.000,00 32.080,19 42.685,55 49,35 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 0,00 65.000,00 32.080,19 42.685,55 49,35 
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    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 0,00 75.000,00 37.292,98 55.803,55 49,72 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 0,00 75.000,00 37.292,98 55.803,55 49,72 

  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 151.265,45 -60.635,00 90.630,45 35.000,00 70.000,00 38,62 

  2302     
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 70.000,00 0,00 70.000,00 35.000,00 70.000,00 50,00 

  23029001     Rezerva občine 70.000,00 0,00 70.000,00 35.000,00 70.000,00 50,00 

    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 0,00 70.000,00 35.000,00 70.000,00 50,00 

      4091 Proračunska rezerva 70.000,00 0,00 70.000,00 35.000,00 70.000,00 50,00 

  2303     Splošna proračunska rezervacija 81.265,45 -60.635,00 20.630,45 0,00 0,00 0,00 

  23039001     Splošna proračunska rezervacija 81.265,45 -60.635,00 20.630,45 0,00 0,00 0,00 

    20010501   Tekoča proračunska rezerva 81.265,45 -60.635,00 20.630,45 0,00 0,00 0,00 

      4090 Splošna proračunska rezervacija 81.265,45 -60.635,00 20.630,45 0,00 0,00 0,00 

05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 36.841,00 0,00 36.841,00 12.632,97 15.544,84 34,29 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 36.841,00 0,00 36.841,00 12.632,97 15.544,84 34,29 

  0602     Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 36.841,00 0,00 36.841,00 12.632,97 15.544,84 34,29 

  06029001     Delovanje ožjih delov občin 36.841,00 0,00 36.841,00 12.632,97 15.544,84 34,29 

    20010701   KS Bled 11.175,00 0,00 11.175,00 1.094,77 1.410,30 9,80 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.762,00 0,00 8.762,00 1.094,77 1.410,30 12,49 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.413,00 0,00 2.413,00 0,00 0,00 0,00 

    20010703   KS Ribno 8.089,00 0,00 8.089,00 1.668,10 2.037,40 20,62 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.094,00 0,00 5.094,00 1.255,79 1.625,09 24,65 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 495,00 0,00 495,00 412,31 412,31 83,29 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

    20010704   KS Zasip 5.091,00 0,00 5.091,00 3.383,46 3.826,15 66,46 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.773,00 0,00 2.773,00 1.853,41 2.250,20 66,84 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.318,00 0,00 2.318,00 1.530,05 1.575,95 66,01 

    20010705   KS Bohinjska Bela 6.598,00 0,00 6.598,00 4.483,20 5.483,20 67,95 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.998,00 0,00 5.998,00 4.483,20 5.483,20 74,74 
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      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

    20010706   KS Rečica 5.888,00 0,00 5.888,00 2.003,44 2.787,79 34,03 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.808,00 0,00 5.808,00 1.929,70 2.714,05 33,22 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80,00 0,00 80,00 73,74 73,74 92,18 

06       
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN 
BOHINJ 290.519,00 0,00 290.519,00 142.325,01 195.310,11 48,99 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 290.519,00 0,00 290.519,00 142.325,01 195.310,11 48,99 

  0603     Dejavnost občinske uprave 290.519,00 0,00 290.519,00 142.325,01 195.310,11 48,99 

  06039001     Administracija občinske uprave 290.519,00 0,00 290.519,00 142.325,01 195.310,11 48,99 

    20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 290.519,00 0,00 290.519,00 142.325,01 195.310,11 48,99 

      4000 Plače in dodatki 144.800,00 0,00 144.800,00 74.384,66 103.092,14 51,37 

      4001 Regres za letni dopust 5.400,00 0,00 5.400,00 4.364,21 4.364,21 80,82 

      4002 Povračila in nadomestila 15.600,00 0,00 15.600,00 7.664,44 10.663,53 49,13 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.560,00 0,00 4.560,00 3.036,41 4.516,51 66,59 

      4004 Sredstva za nadurno delo 4.000,00 0,00 4.000,00 2.830,27 5.190,09 70,76 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.200,00 0,00 16.200,00 7.097,10 9.977,56 43,81 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.000,00 0,00 13.000,00 5.685,70 7.992,97 43,74 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 110,00 0,00 110,00 48,09 67,61 43,72 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 190,00 0,00 190,00 80,13 112,73 42,17 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 4.800,00 0,00 4.800,00 1.991,03 2.211,29 41,48 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.394,00 330,00 5.724,00 2.796,50 3.583,41 48,86 

      4021 Posebni material in storitve 3.298,00 0,00 3.298,00 1.709,71 2.089,94 51,84 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.512,00 -3.014,00 15.498,00 9.079,86 10.807,44 58,59 

      4023 Prevozni stroški in storitve 16.195,00 614,00 16.809,00 8.298,11 10.031,58 49,37 
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      4024 Izdatki za službena potovanja 900,00 -200,00 700,00 60,52 60,52 8,65 

      4025 Tekoče vzdrževanje 6.160,00 1.198,00 7.358,00 2.695,45 4.177,28 36,63 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.910,00 675,00 21.585,00 8.287,86 13.701,25 38,40 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.755,00 397,00 4.152,00 2.197,86 2.264,82 52,93 

      4202 Nakup opreme 6.690,00 0,00 6.690,00 17,10 405,23 0,26 

          11.768.394,20 70.991,65 11.839.385,85 4.422.101,37 6.818.531,69 37,35 
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01 OBČINSKI SVET  1 4 . 2 7 7  €  

01 POLITIČNI SISTEM 14.277 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s 
predvidenim programom dela teh organov. 
 

0101 Politični sistem 14.277 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 
- občinskega sveta, 
- župana in podžupana. 
  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le-tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in 
poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in občinsko upravo, kajti le tako 
se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil 
gospodari s premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča 
o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru svoje pristojnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Vsebina podprogramov je naslednja: 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.277 € 

Opis podprograma 
Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), 
stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški 
svetniških skupin, financiranje političnih strank. 
Vsebina podprogramov je naslednja: 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 
kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih 
strank, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, 
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o uradnem 
listu Zakon o obrambi, Zakon o varstvu pred utopitvami Proračun občine za posamezno obdobje, 
Statut Občine Bled, Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Odlok o priznanjih Občine Bled, 
Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov. 
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20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 12.523 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 52.613,00 je bilo do 30.6.2013 porabljenih 12.522,88 €, kar predstavlja 23,80 % 
planiranih sredstev in sicer za izplačilo sejnin OS in delovnih teles, fotokopiranje in vezavo 
gradiva, najem dvorane in stroške ozvočenja in snemanja sej OS.  
Razčlenitev: 
40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva..... 1.710,76 € 
40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS..... 2.285,85 € 
40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor..... 1.333,66 € 
40209909 Albatros - stroški  ozvočenja (tehnik,mikrofoni,snemanje)..... 1.396,80 € 
40260001 Najemnina za dvorane - seje Občinskega sveta, javne obravnave..... 1.110,00 € 
40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet..... 2.171,26 € 
40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti..... 563,30 € 
40290512 Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja..... 383,04 € 
40290513 Odbor za proračun in občinsko premoženje..... 599,35 € 
40290515 Komisija za mandatna vprašanja..... 202,78 € 
40290516 Statutarno pravna komisija..... 383,04 € 
40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem..... 383,04 € 
 

20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.754 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V prvem polletju je bilo za financiranje političnih strank namenjeno 1.753,98 € kar predstavlja 
50,01 % plana.  
Sredstva se strankam izplačujejo po Zakonu političnih strankah po dvanajstinah. 
Razčlenitev: 
41200019 SD - Socialni demokrati..... 557,00 € 
41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka..... 521,00 € 
41200021 LDS - Liberalna demokracija Slovenije....... 619,00 € 
41200023 SNS - Slovenska nacionalna stranka..... 395,00 € 
41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka..... 371,00 € 
41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije..... 1.044,00 € 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, 
da lahko lokalne skupnosti s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da 
stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom 
mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih 
strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi 
višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna 
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto 

02 NADZORNI ODBOR 5 8 1  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 581 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor 
nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa 
občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 
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0203 Fiskalni nadzor 581 € 

Opis glavnega programa 
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih 
sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nazorov in delež 
priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta 
Občine Bled in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v 
preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02039001 – Dejavnost nadzornega odbora 
PP 20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 581 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale 
izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in 
je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni 
odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 
namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut občine 
Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih 
organov in o povračilu stroškov 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 
nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 
zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu 
upravljanju javnih financ v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba načrtovanih nadzorov 

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 Od planiranih 2.000,00 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 581,17 €, kar predstavlja 29,06 % 
planiranih sredstev in sicer za izplačilo sejnin Nadzornemu odboru  
 
 

03 ŽUPAN  5 0 . 9 5 6  €  

01 POLITIČNI SISTEM 50.956 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s 
predvidenim programom dela teh organov.  
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0101 Politični sistem 50.956 € 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju 
stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko 
uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s 
premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih 
zadeva, oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupan je tudi 
vključena v politični sitem 
 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 50.956 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z 
javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 
kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih 
strank, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije Statut občine Bled, 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Proračun občine za posamezno obdobje, Odlok o 
priznanjih Občine Bled, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter 
spremljanje njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s 
preverjanji 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Prednostna naloga župana in podžupana je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z 
odbori in komisijami in občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh, v programu sprejetih 
nalog tudi z uporabo že preverjenih različnih informatorjev, obveščanja javnosti s ciljem 
pridobiti povratne informacije  

20010101 Sredstva za plačilo župana 25.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za izplačilo plače župana v prvem poletju je bilo realizirano 25.150,14 € in sicer: 
400000 Osnovne plače..... 18.408,77 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost..... 1.540,22 € 
400100 Regres za letni dopust..... 0,00 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 328,84 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 1.765,49 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 1.308,66 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 105,74 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... ,93 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 19,92 € 
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401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....
 160,57 € 
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zav......          
1.500,00 € 

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 19.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 41.213 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 19.167,22 €, kar predstavlja 46,51 % 
planiranih sredstev in sicer za založniške ter tiskarske storitve, stroške objav, gostinske storitve, 
druge izdatke za blago in storitve, darilne košare za starejše občane, knjige, stroške služ. 
potovanj in prevozne stroške, seminarje, druge transfere posameznikom in gospod., transfere 
kulturnim društvom in dr. neprofit. org., članarine. 
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja..... 298,80 € 
40200403 Knjige..... 2.487,78 € 
40200605 Stroški objav - Gorenjski glas..... 1.080,00 € 
40200607 Stroški objav - drugi..... 708,00 € 
40201003 Gostinske storitve..... 2.283,29 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 4.961,50 € 
40209914 Darilne košare-starejši občani..... 178,11 € 
402402 Stroški prevoza v državi..... 198,85 € 
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini..... 627,00 € 
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini..... 329,00 € 
402405 Stroški prevoza v tujini..... 1.069,84 € 
402499 Drugi izdatki za službena potovanja..... 293,29 € 
402923 Druge članarine..... 568,26 € 
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom..... 300,00 € 
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam..... 3.783,50 € 

20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 6.639 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za izplačila podžupanu je bilo v prvem polletju realizirano 6.638,70 | kar predstavlja 49,54 % 
plana in sicer za: 
40240203 Potni stroški - podžupan.....             400,00 € 
40290202 Plačilo po pogodbi - podžupan.....13.000,00 € 
 

04 OBČINSKA UPRAVA  4 . 2 0 1 . 3 2 9  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.005 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut Občine 
Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Racionalna in učinkovita poraba javnih finan 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer: 
0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor  
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 
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0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 5.354 € 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 5.354 € 

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 5.354 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije (RRA) BSC v Kranju je bilo v prvi polovici leta 
realizirano v znesku 5.353,65 €, kar znaša 42,13 % planiranih sredstev. Preostala sredstva bodo 
realizirana v drugi polovici leta.   

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.652 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja 
občinskih dajatev 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. 
Strošek je vezan na finančne transakcije 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0209001 – Urejanje na področju fiskalne politike 20010325 - Plačila za bančne storitve 
in storitve UJ 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.652 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške 
prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni 
službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne 
skupnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z 
delovanjem fiskalne politike 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa 

20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 2.652 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške plačilnega prometa je bilo v prvem polletju porabljeno 2.651,53 €, kar predstavlja 
18,30 % plana in sicer za: 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet..... 1.160,34 € 
40293101 Stroški bančnih storitev ( polog gotovine,.....).....  1.488,07 € 
40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes.....         3,12 € 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2012. Vrednost stroška je odvisna 
od števila finančnih transakcij v proračunskem letu. 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 21.772 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v 
mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Bled 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležb 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 21.772 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje 
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim 
organizatorjem in sodelovanje z občinami v tujini) 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven 
državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno 
okolje in prenos iz mednarodnega okolja 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število skupnih dogodkov s partnerskimi občinami Doberdob (Italija), Brixen (Italija), Beljak 
(Avstrija), Vrba (Avstrija) in Dubrovnik (Hrvaška) ter Vračar (Srbija) 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin  
PP 20010327 - Sodelovanje s partnerskimi občinami 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 21.772 € 

Opis podprograma 

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in 
povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni 
projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne 
posledice na različnih področjih in ravneh 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami; Evropska listina o lokalni 
samoupravi; Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali 
oblasti; Zakon o zunanjih zadevah; Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je promocija Bleda in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat 
gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih 
področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni 
skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enaki dolgoročnim 

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 21.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 52.000 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 21.771,73 €, kar predstavlja 41.87 % 
planiranih sredstev in sicer so bila sredstva porabljena  za sodelovanje s partnerskimi občinami, 
za plačilo članarine v združenju Alpine Pearls, za gostinske storitve, ter druge izdatke za blago in 
storitve, ter za projekt "Partnerska mesta - Free-movemnt." 
 
40201003 Gostinske storitve..... 191,10 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 1.092,50 € 
40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls.... 6.000,00 € 
40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami..... 2.384,95 € 
40299950 Projekt "Partnerska mesta-Free movement"..... 12.103,18 € 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 154.293 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema 
vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače 
in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti 

0402 Informatizacija uprave 15.034 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, 
ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih 
podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi 
sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastruktura PP 20010803 - Nakup in vzdrževanje 
informacijske infrastrukture 04029002 Elektronske storitve 2PP 0010805 - Nakup in 
vzdrževanje programske oprem 

04029001 Informacijska infrastruktura 14.215 € 

Opis podprograma 
Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno 
posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za 
zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega 
komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske 
opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske 
infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov 
občinske uprave 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o spremembah in dopolnitvah; Zakona o državni upravi; 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; Strategija e-poslovanja; Akcijski 
načrt e-uprav 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske 
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili 
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito 
poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji 
veljajo tudi za delo občinske uprave 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji 

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 14.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki vključujejo računalniške storitve Kaliopa (občinski inf. sistem), 
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servisiranje in vzdrževanje računalniške opreme, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 
licenčne programske in druge opreme, nakup (zamenjava) strojne računalniške opreme, opreme 
za tiskanje, monitorjev ter druge opreme in napeljave. Od planiranih 27.997,00 € je bilo do 
30.6.2013 porabljenih 14.214,62 € sredstev, kar predstavlja 50,77% planiranih sredstev v letu 
2013. 
Razčlenitev porabe: 
40200704 Računalniške stor. - KALIOPA (Obč.informac.sistem)..... 1.952,94 € 
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.... 846,35 € 
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme..... 2.847,24 € 
40251102 Servisiranje rač. opreme..... 2.640,00 € 
420202 Nakup strojne računalniške opreme..... 4.876,29€ 
420238 Nakup telekomunikacijske opreme..... 177,00 € 
420299 Nakup druge opreme in napeljav..... 874,80 € 
20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 )..... 5.928,09 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ).....5.928,09 € 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je načrtovana glede na porabo v letu 2012 in na letni plan zamenjava 
računalniške opreme 

04029002 Elektronske storitve 820 € 

20010805 Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 4.400,00 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 819,67 €, kar predstavlja 18,63 % 
planiranih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in nakup licenčne 
programske opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010805-0 Nakup programske opreme ( 2012 ).....0,00 € 
 

0403 Druge skupne administrativne službe 139.259 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo 
stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje 
domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja in 
ustrezno vzdrževani poslovni prostori 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje 
domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito 
gospodarjenje s poslovnimi prostori 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 27.590 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu 
občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Bled 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu 
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do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje 
domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko 
različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil 

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 14.034 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 25.922,00€ je bilo do 30.6.2013 porabljenih 14.033,68 €, kar predstavlja 54,14 % 
planiranih sredstev in sicer za naročnine časopisov, revij, strokovne literature, glasilo Združenja 
občin Slovenije, naročnino za Ius Software in uporabo internetnih strani na strani Uradnega lista 
ter za objave (Uradni list, Radio Triglav, Gorenjski glas, Radio Gorenc, radio Potepuh, Lex Localis 
in drugi), ter za  občinski tednik na Radiu Triglav. 
40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft).....4.996,07 € 
40200402 Strokovna literatura..... 1.927,84 € 
40200403 Knjige..... 121,12 € 
40200602 Stroški objav - Uradni list..... 798,75 € 
40200603 Stroški objav - Radio Triglav.... 240,00 € 
40200605 Stroški objav - Gorenjski glas..... 205,50 € 
40200607 Stroški objav - drugi..... 960,00 € 
40200610 Stroški objav - Radio Gorenc..... 980,01 € 
40200611 Občinski tednik - Radio Triglav..... 2.250,00 € 
40200612 Radio potepuh..... 918,00 € 
40200614 Str.objav-Lex Localis ( Inšt. za lok.sam. in JN Maribor ).....636,39 € 
 

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 13.556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 35.218,00 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 13.556,02 €, kar predstavlja 38,49 % 
planiranih sredstev in sicer za: 
40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice..... 8.219,76 € 
40200613 Spletna stran "Moja občina.si "..... 2.291,41 € 
40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS..... 3.044,85 € 
 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.285 € 

20070402 Izvedba občinskih prireditev 11.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 34.896 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 11.781,66 €, kar predstavlja 33,76 % 
planiranih sredstev in sicer za pokrivanje stroškov nastalih pri izvedbi prireditev, ki jih 
organizira občina neposredno (občinska proslava ipd.). 
 
40200601 Plakatiranje..... 120,00 € 
402010 Hrana, storitve menz in restavracij..... 2.205,00 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 8.932,61 € 
402901 Plačila avtorskih honorarjev..... 524,05 € 

20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 
2012 4.503 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva razpisa ( 25.000 €) za izvedbo prireditev v občini, ki je bil skupen z Zavodoma za 
kulturo in za turizem so bila v prvem polletju realizirana v višini 4.503,46 €, kar predstavlja 
18,01 % plana. Preostala sredstva bodo realizirana glede na prejete zahtevke društev. 
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 95.384 € 

Opis podprograma 
V tem podprogramu so vključeni stroški nakupa zgradb in prostorov, upravljanja in tekočega 
vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja, ter stroški novih investicij 
v poslovne prostore, ki so v lasti in upravljanju občine. V tem podprogramu so vključeni tudi 
stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, stroški 
zavarovanj, ter stroški morebitnih odškodnin in kazni, ki so vezani na poslovne prostore v lasti 
občine 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.) - Zakon o javnih financah (Ur. 
list RS št.: 79/99 in spr.) - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS 
št. 18/74 in spr.) - Zakon o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 
14/2007 in spr.) - Uredba o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur .list RS št. 
84/2007 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
(Ur .list RS št. 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spr.) - Pravilnik o 
upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spr.) - Navodilo o izdelavi 
poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr. 
 

20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 1.843 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci: 
41300303 Nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred......1.825,54 € 
41300305 Nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci-stečajna masa....       .16,98 € 
 

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za sodne stroške (za izvršitelje, sodne cenilce ali izvedence) so bila v prvi polovici leta 
porabljena v višini 154,04 €, kar predstavlja 7,70 % plana. 

20010347 Pravno zastopanje občine 4.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za odvetniške in druge pravne storitve v občini je bilo porabljeno 4.940,96 €, kar predstavlja 
24,70 % plana. 
 

20010801 Nakup zgradb in prostorov 62.693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 130.000,00 € za leto 2013 je bilo do 30.6.2013 porabljenih 62.693,00€, kar 
predstavlja 48,23 % planiranih sredstev.  
Razdelitev: 
42009904 Nakup Mrakove domačije - stavba:          9.307,00 €  
42060027 Nakup Mrakove domačije - zemljišče:    53.386,00 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010801-0 Nakup zgradb in prostorov.....62.693 € 
 

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 20.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 51.790 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 20.941,25 €, kar predstavlja 40,43 % 
planiranih sredstev in sicer  za tehnično varovanje in vzpostavitev sistema video nadzora, tekoče 
stroške krajevnih skupnosti (električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, telefon, 
internet), tekoče vzdrževanje in čiščenje stavbe Občine Bled ter čiščenje šahovskega spomenika, 
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invest. vzdrževanje in obnovo kulturnih domov, povračila za Jurček na Homu – vlaganje 
najemnika v invest. vzdrževanje. 
40200106 Čiščenje poslovnih prostorov - občinska zgradba + šahovski spomenik.....201,60 € 
40200209 Tehnično varovanje..... 1.335,60 € 
40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora..... 2.384,40 € 
40220007 Električna energija - KS ji..... 820,05 € 
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje..... 38,93 € 
40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji..... 323,44 € 
40220308 Komunalne storitve - KS-ji..... 1.279,09 € 
40220501 Telefon,  elektronska pošta - KS-i..... 389,42 € 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov..... 10.904,63 € 
42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip.824,09 € 
42050059 "Jurček Hom"-vlaganje najemnika v inv. vzdrž.2.440,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20020401-8 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave.....2.440,00 € 
20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 ).....  
 824,09 € 
 

20150101 Zavarovalne premije za objekte 4.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za pokrivanje stroškov zavarovanja (zavarovalne premije) objektov v občinski lasti. 
402504 Zavarovalne premije za objekte.....8.270,00 € 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 349.823 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za 
vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, 
stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne 
lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje 
zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni 
porabi proračunskih sredstev 

0603 Dejavnost občinske uprave 349.823 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve 
za prijazno javno upravo 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 20010102 - Plačila v zvezi z delom občinske 
uprave 20010317 - Izdatki za službena potovanja 20010322 - Plačila zunanjim 
sodelavcem 20010326 - Drugi operativni odhodki 20010330 - Izobraževanje zaposlenih 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
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občinske uprave 20010301 - Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 
20010315 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20010316 - Nakup in 
vzdrževanje vozil 20010319 - Najemnine in zakupnin 

06039001 Administracija občinske uprave 309.714 € 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o 
interventnih ukrepi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev 
za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih 
informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje 
pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, 
kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve 
delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo 
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, 
nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 283.057 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V prvem polletju je bilo za plačila v zvezi z delom za zaposlene v občinski upravi namenjeno 
283.056,97 €, kar predstavlja 50,46 % plana.Razčlenitev: 
400000 Osnovne plače..... 169.732,97 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost..... 8.620,90 € 
400003 Položajni dodatek..... 300,53 € 
400004 Drugi dodatki..... 1.260,64 € 
400100 Regres za letni dopust..... 6.659,35 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 6.854,52 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela..... 10.071,55 € 
400302 Sr. za del. usp. iz naslova poveč.ob.dela pri opravl. rednih del.nal. 13.779,99 € 
400400 Sredstva za nadurno delo..... 11.322,65 € 
400901 Odpravnine..... 10.872,55 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 18.779,50 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 13.938,91 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 1.114,04 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... 125,60 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 210,20 € 
401500 Premije kolekt.dodatnega pokoj.zavar., na podlagi ZKDPZJU..... 3.733,34 € 
401510 Druge premije prost. dodatnega kolekt.pokoj. zavarovanja..... 5.679,73 € 

20010317 Izdatki za službena potovanja 2.397 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za plačila službenih poti za zaposlene v občinski upravi je bilo v prvem polletju porabljeno 
2.397,45 € , kar predstavlja 65,41% plana: 
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi..... 37,22 € 
402402 Stroški prevoza v državi.....  700,95 € 
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini..... 418,00 € 
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini..... 408,00 € 
402405 Stroški prevoza v tujini.....  571,33 € 
402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....  261,95 € 
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20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 16.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške izplačil zunanjim sodelavcem (davčno svetovanje, avtorske honorarje, podjemne 
pogodbe v občinski upravi in posebni davek na določene prejemke, študentske napotnice) je bilo 
v prvem polletju porabljeno 16.327,76 €, kar predstavlja 59,07 % plana: 
40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p...... 3.240,00 € 
402901 Plačila avtorskih honorarjev..... 500,00 € 
40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi..... 8.308,17 € 
40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelva analiz, strokovnih podlag,. 4.279,59 € 
 

20010326 Drugi operativni odhodki 7.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 15.930 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 7.325,03 €, kar predstavlja 45,98 % 
planiranih sredstev in sredstva na tej postavki med drugim vključujejo sredstva za notranjo 
revizijsko službo, druge članarine, zavarovanje pravne zaščite, zdravstveno zavarovanje Coris in 
druge tekoče operativne odhodke. 
 
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev..... 121,00 € 
40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije..... 614,33 € 
40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Zdr.občin Slov.....5.357,51 € 
40292300 Članarine - druge..... 113,88 € 
40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite..... 234,30 € 
402999 Drugi operativni odhodki..... 597,62 € 
40299916 Zamudne obresti..... 37,39 € 
40299984 Zdravstveno zavarovanje - CORIS..... 249,00 € 

20010330 Izobraževanje zaposlenih 607 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 3.850 €je bilo do 30.6.2013 porabljenih 606,72 €, kar predstavlja 15,76 % 
planiranih sredstev in so bila porabljena za  plačila v zvezi izobraževanji za zaposlene v občinski 
upravi. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 40.109 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov 
obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o 
izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprav 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, - dobavljena voda in odvoženi odpadki, - 
vzdrževanje komunikacijske opreme, - najemnine - vzdrževanje in zavarovanje premoženja 
občine 

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 8.407 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 25.010,00€ je bilo do 30.6.2013 porabljenih 8.406,86 €, kar predstavlja 33,61 % 
planiranih sredstev in sicer za nakup pisarniškega materiala in drobnega inventarja oz. opreme. 
 
402000 Pisarniški material in storitve.....273,67 € 



 

126 

40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material.....3.074,45 € 
402001 Čistilni material in storitve.....339,45 € 
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....162,00 € 
402009 Izdatki za reprezentanco.....948,46 € 
40201003 Gostinske storitve.....0,00 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....838,23 € 
40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila.....1.870,60 € 
40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev.....900,00 € 
420200 Nakup pisarniškega pohištva.....0,00 € 

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22.289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 47.693,00 € je bilo do 30.6.2013 porabljenih 22.289,46 €, kar predstavlja 46,74 % 
planiranih sredstev in sicer za: 
402200 Električna energija..... 3.516,90 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....8.240,16 € 
402203 Voda in komunalne storitve..... 1.215,59 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....4.879,55 € 
40220502 Telemach - stroški interneta.....1.098,50 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve..... 3.338,76 € 

20010316 Nakup in vzdrževanje vozil 5.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od načrtovanih 13.679,00 € je bilo do vključno 30.06.2013 porabljenih 5.861,95 €, kar 
predstavlja 42,85% plana in sicer za: 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva..... 1.275,21 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil..... 495,69 € 
40230303 Najem avtomobila  - Občina Bled..... 3.103,98 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila..... 632,12 € 
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane..... 285,63 € 
40239902 Stroški pranja vozil..... 69,32 € 

20010319 Najemnine in zakupnine 1.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 16.079,00€ je bilo do 30.6.2013 porabljenih 1.810,45 €, kar predstavlja 11,26 % 
planiranih sredstev in sicer za: 
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo..... 429,06 € 
40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.).....738,00 € 
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte..... 187,99 € 
40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku.... 446,40 € 
40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije)..... 9,00 € 

20010802 Nakup prevoznih sredstev 1.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva je bilo nabavljeno novo vozilo Renault 
Kangoo Base 1.6 16V, osebno, bele barve; 
po ponudbi številka 1-12217 z dne 21.11.2012. Občina Bled je Avtohiši Malgaj, d.o.o. prodala 
vozili Opel Astra za 4.800,00 EUR in Renault Kangoo 4x4 za 4.500,00 EUR. Občina Bled je 
pripravila kompenzacijo v znesku 9.300,00 EUR; Avtohiša Malgaj, d.o.o. je izdala račun za novo 
vozilo v znesku 11.040,00 EUR; razliko v znesku 1.740,00 EUR je Občina Bled nakazala Avtohiši 
Malgaj, d.o.o. dne 02.01.2013 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010802-1 Nakup avtomobilov.....1.740,00 € 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 46.870 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja in 
alarmiranja ter ukrepanja sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč. 
V letu 2013 so v proračunu Občine Bled za potrebe preventivne dejavnosti na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami planirana sredstva v višini 205.951,00 €. Do 30.06.2013 so 
bila sredstva porabljena v višini 46.870,45 €, kar predstavlja 22,76 % planiranih sredstev. 
Dodeljena proračunska sredstva na omenjeni postavki so bila porabljena v skladu s plani in 
programi dejavnosti Gasilske zveze Bled – Bohinj, gasilskega poveljstva občine Bled ter plani in 
programi dela Štaba Civilne zaščite občine Bled. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
· Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 (Prednostna usmeritev 3); · Ocena ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč v Občini Bled; · Resolucija o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot civilne zaščite, ter 
usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v občini Bled 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 46.870 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji, ki jih potrebno v prihodnje doseči v Občini Bled, so predvsem naslednji: · skrajšati 
odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; · posodobiti opremljenost 
sil za zaščito, reševanje in pomoč; · urediti prostorske in druge možnosti za učinkovito 
posredovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; · zagotoviti materialna sredstva za 
učinkovito pomoč občanom v primeru naravnih in drugih nesreč; · izboljšati 
informacijsko podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč pri njihovem posredovanju 
ob nesrečah 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilji in naloge, ki jih je potrebno uresničiti v letu 2011 so predvsem: · zagotavljanje 
osnovnih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; · redno vzdrževanje zaščitne in 
reševalne opreme · zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov pripadnikov 
sil za zaščito, reševanje in pomoč; · zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja 
pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč; · sprotna nadomestitev poškodovane in iztrošene 
skupne ter osebne zaščitne ter reševalne opreme. 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.286 € 

Opis podprograma 
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja enot civilne zaščite, opremljanje enot civilne zaščite, 
usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite 
in reševanja in delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih. Koncept organiziranja in 
delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči je organiziran enotno na nivoju države. Koncept 
je bil sprejet v Državnem zboru in objavljen v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (UR. l. RS št. 44/2002), potrjen in dopolnjen pa tudi z Resolucijo o 
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 
(Uradni list RS št. 57/2009). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje 
operativnih gasilskih enot, pa tudi drugih sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja 
in pomoči, so predvsem naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS št. 51/2006); · Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007); · 
Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS št. 113/2005); · Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS št. 
42/2007); · Zakon o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006); · Uredba o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l RS št. 92/2007); · 
Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS št. 
65/2007 in 80/2008);· Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. list RS št. 104/2008); · Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z 
uporabo zrakoplovov (Ur. l. RS št. 46/1998 in 42/2005); · Uredba o nadomestilu plače in 
povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 
48/1999).Vsa Prostovoljna gasilska društva in GZ Bled – Bohinj imajo z Občino Bled 
podpisane pogodbe izvajanju lokalne gasilske javne službe. Poleg njih imajo z Občino 
Bled podpisane pogodbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah naslednja društva in organizacije: · Društvo Gorska reševalna služba 
Radovljica;· Društvo za raziskovanje jam Bled; · Društvo za podvodne dejavnosti Bled in 
· Kinološko društvo Bled – Lesce 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Kadrovanje in usposabljanje reševalcev. Delo z mladimi je ena od najpomembnejših 
nalog, ki se jo zavedajo vse organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Z 
vključevanjem mladih v prostočasne in izobraževalne programe, ki jih posamezne 
organizacije izvajajo, je možno zagotavljati kadrovsko osnovo za organiziranje in 
učinkovito delovanje operativnih enot. Osnovno in dopolnilno usposabljanje reševalcev 
je temelj učinkovitega posredovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Že zdavnaj je 
namreč preseženo mišljenje, da reševalec vse svoje znanje pridobi na osnovnem tečaju 
in da nadaljevalno usposabljanje in izobraževanje ni potrebno. Tako je dopolnilnemu in 
strokovnemu izobraževanju in usposabljanju potrebno v prihodnje dati še večji 
poudarek. Prav tako je potrebno tudi preverjati in dopolnjevati koncept skupnega 
posredovanja vseh enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. To je potrebno 
izvajati preko sistema skupnih vaj. Eden od temeljnih pogojev za učinkovito delovanje 
reševalcev je tudi njihova psihofizična in zdravstvena sposobnost. V skladu s predpisi je 
potrebno stremeti, da bodo člani operativnih enot opravljali predpisane obdobne 
zdravstvene preglede. ·Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč: Tudi v prihodnje je potrebno še bolj intenzivno nadaljevati z 
aktivnostmi za izgradnjo novega centra za zaščito in reševanje na Bledu, v katerem bi 
zagotovili ustrezne prostorske pogoje za delovanje PGD Bled, GZ Bled – Bohinj, Društva 
za raziskovanje jam Bled, Društva za podvodne dejavnosti Bled ter Štaba CZ Občine Bled. 
· Opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: Opremljanje enot z osebno in skupno 
zaščitno ter reševalno opremo je ena od prioritetnih nalog tudi v prihodnje. Gasilske 
enote bodo v prihodnjem obdobju nabavljale predvsem osebno varovalno opremo 
(zaščitne obleke, čelade, zaščitne škornje, zaščitne rokavice in drugo), pa tudi 
manjkajočo skupno opremo. Oprema, s katero reševalne enote razpolagajo, se uničuje 
tako na intervencijah kot tudi v procesu izobraževanja in usposabljanja. Da bi zagotovili 
njeno funkcionalnost in zanesljivost, jo je potrebno sprotno nadomeščati in posodabljati. 
Enako velja za gasilska vozila, ki se jim z leti zmanjšuje njihova funkcionalnost ter 
povečujejo stroški vzdrževanja. Življenjska doba gasilskih vozil je sicer informativno 
določena, kar pa ne pomeni, da vozilo po izteku življenjske dobe postane neuporabno. 
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Potrebno pa je stremeti, da se program zamenjave gasilskih vozil nadaljuje in da je vsako 
leto zagotovljen del sredstev za nakup. Program nabave gasilskih vozil je sprejelo 
Občinsko gasilsko poveljstvo, maksimalni obseg financiranja iz javnih sredstev pa je 
predpisan z internim pravilnikom GZ Bled – Bohinj. Tudi Društvo GRS Radovljica ima za 
svoje potrebe terensko vozilo, ki ga bo potrebno v prihodnjem obdobju nadomestiti z 
ustreznim večjim terenskim vozilom 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zaradi zmanjšanega obsega sredstev za leto 2012 bo potrebno večino razpoložljivih 
sredstev nameniti za ohranjanje obsega redne dejavnosti, z aktivnostmi za 
posodabljanje zaščitne in reševalne opreme pa nadaljevati v prihodnjih letih 

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 5.286 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S proračunom za leto 2013 so za področje CZ planirana sredstva v višini 23.000,00 €. Do 
30.06.2013 je bilo porabljeno 5.285,73 €, kar je 22,98 % planiranih sredstev. 
   4120 TEKOČI TRANSFERI 2.220,40 € 
V proračunu za leto 2013 so za redno dejavnost na področju zaščite in reševanje planirana 
sredstva v višini 8.000,00 €. Do 30.06.2013 so bila porabljena v višini 2.220,40 €, kar predstavlja 
27,76 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za:  
• Preusmeritev pozivanja na GSM aparate in GSM poveljnika CZ     599,39 € 
• Najem prostorov za delovanje Štaba CZ        460,00 € 
• Najem prostora za skladišče CZ         540,00 € 
• Redna dejavnost Društva GRS Radovljica                                               299,71 € 
• Ostale dejavnosti (našitki,usposablj. bolničarjev)                                       321,30 € 
 
   4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI  3.065,33 € 
V proračunu Občine Bled za leto 2013 so za nabavo opreme za zaščito, reševanje in pomoč 
namenjena sredstva v višini 7.000,00 €. Do 30.06.2013 so bila ta sredstva porabljena v višini 
3.065,33 €, kar je 20,44% veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za:nabavo opreme Društva GRS Radovljica za nakup derez v znesku 
624,96 €,  za opremo enote za tehnično reševanje  v znesku 2.440,37 €, ki je bila s pogodbo 
prenesena na PGD Ribno v znesku pa je zajeta tudi zaščitna obleka za člana štaba CZ Bled.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20030101-0 Nakup opreme za CZ.....3.065,33 € 
 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 41.585 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze Bled - Bohinj, 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi 
požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo 
Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje 
operativnih gasilskih enot so predvsem naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 51/2006); · Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 
3/2007); · Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS št. 113/2005); · Zakon o varstvu pred utopitvami 
(Ur. l. RS št. 42/2007); · Zakon o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006); · Uredba o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l RS št. 
92/2007); · Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. 
RS št. 65/2007 in 80/2008); · Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 104/2008); · Uredba o nadomestilu plače in povračilih 
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stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999); Vsa 
prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Bled – Bohinj imajo z Občino Bled 
podpisano pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe (PGD) oziroma 
opravljanju strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe 
(GZ Bled – Bohinj). 

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti30.099 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S proračunom za leto 2013 so za protipožarno varnost planirana sredstva v višini 182.951,00  €. 
Do 30.06.2013 je bilo porabljeno  41.584,72 €, kar je 22,73 % planiranih sredstev. 
 
   4120 TEKOČI TRANSFERI                                                                        6.761,04 € 
Z veljavnim planom so za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v letu 2013  planirana sredstva v 
višini 16.000,00 €. Do 30.06.2013 so bila porabljena v višini 6.761,04 €, kar je 42,26 % 
veljavnega plana. V znesku so zajeta tudi plačilo elektrike, najema, čiščenja in ogrevanja prostora 
v ledeni dvorani. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenih delavcev ter plačilo 
materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v 
razmerju glede na število PGD v občini  zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje. 
 
   4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                            23.338,13 € 
Z veljavnim proračunom je v letu 2013 za investic. vzdrževanje gasilskih domov, nakup opreme 
ter za nabavo gasilskih vozil namenjeno skupaj namenjeno 109.501,00 €. Do 30.6.2013 je bilo 
porabljeno: 
• Za obnovo sanitarij v GD PGD Ribno                                              0,00 €;  
• Za obnovo GD PGD Bled (centralna kurjava)                                        0,00 €;                
• Za sofinanciranje nabave gas. avtolestve GARS Jesenice   7.634,70 €;  
• Za Nakup zaščitne in reševalne opreme za PGD             0,00 €; 
• Nakup gasilskega vozila GVC 24/50 za PGD Ribno                   15.703,43 €. 
• Nakup gasilskega vozila GVV- 1  za PGD Mlino                                      0,00 €                                   
 
Skupaj je bilo porabljeno 23.338,13 €, kar je 21,31 % veljavnega plana. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20030123-7 PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ).....7.634,70 € 
20030201-1 Nakup gasilskih vozil ( 2012 )....                                 15.703,43 € 

20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 11.486 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
   4120 TEKOČI TRANSFERI  11.485,55 € 
za redno delovanje Prostovoljnih gasilskih društev so s proračunom za leto 2013 namenjena 
sredstva v višini 57.450,00 €. Do 30.06.2013 so bila sredstva porabljena v višini 11.485,55 €, kar 
predstavlja 19,99 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za:  
 
1.Redno vzdrževanje vozil 1.260,48 
2.Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani)3.612,68 
3.Registracija vozil                                      543,25 
4.Redno vzdrževanje opreme 1.355,45 
5.Zdravstveni pregledi, izobraž. 99,76 
6.Značke, čini, mat. 1.074,13 
7. Udeležba v Švici                                      450,00 
SKUPAJ: 8.485,35 
 
Sredstva v znesku 89,8 € so bila porabljena za nadomestilo izgube OD, zaradi izvrševanja nalog 
in za izvedbo notranje  revizorskega pregleda GZ Bled-Bohinj  revizorke Helene Kosmač v 
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znesku 3.000,00 €. Za vrednost 3.000,00 € so se z rebalansom povečala sredstva za delovanje 
PGD. Povečan obseg sredstev pokriva nastalo obveznost revizijskega pregleda. 
 
  POSREDOVANJE GASILSKIH ENOT V OBČINI BLED    
  OD 1.1.2013-30.6.2013      
        
PGD OGP Občine Bled so do 30.6.2013 posredovala 15 krat z 23 gasilskimi vozili. Na intervenciji 
je operativno  
delo izvajalo 153 prostovoljnih gasilcev. PGD Bled je v skladu s pogodbo za opravljanje 
koncesijske dejavnosti 
 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 intervenirala 12 krat z 112 prostovoljnimi gasilci. 
        
PGD BLED       
Datum  
Občina Int. naziv Enot Čas Vsi gasilci Vozila PGD Bled 
29.1.2013 BLED Odpiranje vrat - Bled 1 0,6 4 1 4 
28.2.2013 BLED Požar v naravi-lažni 1 0,5 3 1 3 
2.3.2013 BLED Odpiranje vrat - Bled 1 0,4 9 1 9 
13.3.2013 BLED Bled - dimniški požar 1 0,5 6 1 6 
16.3.2013 BLED Gori hiša 4 25,5 53 4 15 
19.4.2013 BLED Reševanje iz dvigala 1 0,3 7 1 7 
25.4.2013 GORJE Gori elektromotor  4 5,5 45 5 12 
26.4.2013 BLED Gori dimnik 1 0,9 8 1 8 
3.5.2013 BLED Gori bala sena in drevo. 1 0,6 10 1 10 
19.5.2013 BLED Zgubila je ključ od kolesa 1 0,5 2 1 2 
13.6.2013 BLED Nudenje pomoči  1 0,4 3 1 3 
25.6.2013 RAD. Iskal. akcija na šir. obm. Šobca 6 5,5 58 4 16 
Skupaj             95 
PGD BLED-REČICA       
 
 
Datum  
Občina Intervencija Enot Čas Vsi gasilci  
 
Vozila  
29.3.2013 BLED Dimniški požar 1 0,9 3 1  
PGD RIBNO       
 
Datum  
 
Občina Intervencija PGD Čas Vsi gasilci Vozila PGD Ribno 
16.3.2013 BLED Gori hiša. 4 25,5 53 4 11 
31.3.2013 BLED črpanje vode iz kleti 1 1,5 5 1 5 
8.6.2013 BLED Zamašen odtok  1 0,9 2 1 2 
Skupaj             18 
PGD SELO       
 
Datum  
Občina Intervencija PGD Čas Vsi gasilci Vozila PGD Selo 
16.3.2013 BLED Gori hiša 4 25,5 53 1 27 
PGD ZASIP       
 
 
Datum  
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Občina Intervencija PGD Čas Vsi gasilci  
 
Vozila PGD Zasip 
25.4.2013 GORJE Gori elektromotor  4 5,5 45 5 10 
Vir: spletna aplikacija Vulkan dne 19.7.2013      
 
 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.087 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa 
se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, 
Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne 
vzgoje 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od 
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne 
– slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 14.087 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja 
programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim 
bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša 
obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter 
posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki 

08029001 Prometna varnost 1.043 € 

Opis podprograma 
V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Skupnega sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in 
osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh 
udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in 
vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami) Zakon o 
pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/2010 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z 
izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri 
izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način 
sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba 
vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim 
manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne 
aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, 
učenci v osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 
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Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega 
prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden 
kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu ter starejše skupine 
(predvsem pešci) 

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 1.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila realizirana v višini 1.042,64 € kar predstavlja 6,95 % plana. 
40219904 Odhodki na področju SPVCP.....      737,67 € 
40250321 Table za umirjanje prometa-vzdrževanje.....    
 132,17 € 
42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)  
 172,80 € 
Vzrok nizke realizacije je, da se je v letu 2013 na novo imenovalo člane skupnega SPV in 
predsednika. Do 30. 6. 3013 to še ni bilo realizirano.  Izvedle so se samo akcije, ki so bile že 
planirane. Medobčinsko tekmovanje kaj veš o prometu. tekovanje se sofinancira 50:50 z Občino 
Gorje in  program Jumicar na OŠ Bled. Ostale aktivnosti so planirane za poletni in jesenski del. 
Zato bodo sredstva za samo delovanje skupnega SPV porabljena. 
Table za umirjanje prometa delujejo vredu zato tudi ni večjih popravil. Nismo pa šli v nakup 
dodatten table na Ribenski cesti. 
Postavka za umirjanje prometa je namenjena zgolj za izvajanje ukrepov s katerimi, bi zagotobvili 
večjo varnost na občinskih cestah. Sredstva bodo namenjena za take ukrepe (postavljnaje 
fizičnih hitrostnih ovir in postavljanje ustrezne prometne signalizacije.  Pripravil : Boris Sodja, 
tajnik skupnega SPV _ BG  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010314-2 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo).....172,80 € 
 

08029002 Notranja varnost 13.044 € 

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 13.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za zagotavljanje javnega reda in miru so bila v prvem polletju realizirana v višini 
13.044 €, kar predstavlja 52,18 % od načrtovanih 25.000 € . 
40200210 Fizično varovanje v nočnem času.....13.044,00 € 
 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.166 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.166 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih 
programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-
varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, ipd.) skupaj z Zavodom za zaposlovanje RS 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno 
vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture 
brezposelnih, uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati 
število novih zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske 
brezposelnih in zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani 
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10039001 Povečanje zaposljivosti 4.166 € 

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 4.166 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje se vsako leto prijavijo različni izvajalci (OŠ prof.dr. J. 
Plemlja Bled, Knjižnica B. Kumerdeja Bled, Blejski mladinski center, ipd.), z naslednjimi 
programi: individualna učna pomoč, delo v knjižnici, delo z mladimi, ipd. Zavod RS za 
zaposlovanje sofinancira te zaposlitve. Obseg potrebnih sredstev v proračunu je odvisen od tega, 
koliko javnih del Zavod RS za zaposlovanje odobri. Poraba sredstev v prvem polletju znaša  
4.166,41 € oz. 29,34 % od planiranih sredstev. Razlog za manjšo polletno porabo so nižji stroški 
dela zaposlenih preko javnih del, kot je bilo planirano. 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5.640 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema 
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti 
ter razvoju podeželja 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Razvojni program Občine Bled 2009-2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter 
trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja 
občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 5.573 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.573 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: 
ohranjanje kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, oživljanje vaških 
jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000) Razvojni program Občine Bled 2009-2020 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda zagotoviti 
večjo konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru 
ter doseči sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, ohraniti kulturno in 
bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost 
kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 2.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Poleg subvencij v kmetijstvu sofinanciramo tudi nekaj razvojnih projektov. Razlogi za nižjo 
porabo so v tem, da so se planirani projekti, ki jih izvaja Ragor, začeli izvajati v I. polletju, zato 
občina še ni prejela zahtevkov za plačilo.  
 
Kompleksne subvencije v kmetijstvu se še niso v celoti izvajale, zato znašajo 7,58% od celotne 
realizacije. 
 
Dva projekta imata v pogodbi dogovorjeno, da izvajalcu zagotovimo 50% sredstev ob potrditvi 
projektnega predloga in podpisu pogodbe,  
50% pa ob oddaji končnega poročila (Uporabna zelišča in Tujerodne rastline). 
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410217 "Kompleksne subvencije v kmetijstvu"  
 
41350002 "Uživajmo lokalno" .....2.800,00 € - projekt se začne izvajati v jeseni 
 
41350003 "Uporabna zelišča".....2.000,00 € 
41350004 "Tujerodne rastline".....2.000,00 € 
 
42080410 "Sof. projektov LAS Gorenjska košarica", ki se bodo začeli uresničevati začetek 
letošnjega oktobra 
 
42080443 - Celostni razvoj čebelarskega središča 
240,00 € oz. 38,71 % planiranih sredstev smo namenili za sofinanciranje izdaje publikacije 
Kranjska čbela in za izobraževanje. 
 

20110122 Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Realizacija se predvideva v drugi polovici leta. 
 

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 06. 2013 porabljeno 1.200  €, kar predstavlja 9,85,% plana. Sredstva so 
billa porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo razpisne dokumentacije za 
pridobitevb nepovratnih EU sredstev. Realizacija porabe planiranih sredstev je predvidena do 
zaključka proračunskega leta 2013. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20190101-9 Vaško jedro Bohinjska Bela.....0,00 € 
20190101-9 Vaško jedro Bohinjska Bela.....1.200,00 € 
20190101-9 Vaško jedro Bohinjska Bela.....0,00 € 
 

20110124 Varstvo in oskrba živali 2.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za oskrbo za pse in mačke, najem boksov v zavetišču za živali po Zakonu o zaščiti živali je bilo v 
prvem polletju realizirano 2.133,41 €, kar predstavlja 42,67 %  
 

1104 Gozdarstvo 67 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 67 € 

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Na investicijskem vzdrževanju gozdnih cest v državnih in zasebnih gozdovih, do 
30.06.2013 je bilo porabljeno 66,87 € za dajatve DURSu kar predstavlja 0,12 % 
plana. Vzrok nizke realizacije: maja je bila podpisana pogodbo z MKGP o 
financiranju ter nato junija še z izvajalcem del. Realizacija na podrocju vzdrževanja 
gozdnih cest ter vzdrževanju in obnovi gozdnih vlak bo v II. polletju 2013. 
20160104-1 Gradnja gozdnih cest.....0,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20160104-1 Gradnja gozdnih cest.....0,00 € 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 0 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0 € 

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6. 2013 ni bilo porabe na tej postavki, ker v tem obdobju še niso nastali stroški po pogodbi 
z Lokalno energetsko agencijo Kranj (LEAG), za izvajanje energetskega manegementa za šole in 
vrtce, energetskega knjigovodstva ter druge pogodbene dejavnosti (informacije o razpisih, 
izobraževanja na temo URE in OVE,...). Realizacija bo v drugi polovici leta 2013.  
40293806 Energetski manegement za šole in vrtce (LEAG ).....0,00 € 
402999 Drugi operativni odhodki.....0,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
40293806 Energetski manegement za šole in vrtce (LEAG ).....0,00 € 
402999 Drugi operativni odhodki.....0,00 € 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 696.234 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 695.620 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne 
varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in 
primerno prometno signalizacijo 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. 
Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje 
prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje 
škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju 
vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja - 
povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu - zmanjševanje 
negativnih vplivov prometa na okolje - izboljšanje voznih pogojev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika 
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z 
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v 
zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: - dolžina asfaltiranih 
kategoriziranih občinskih cest v km - dolžina pločnikov brez con za pešce - število javnih 
parkirnih mest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 273.452 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o cestah (Ur. L. RS. Št. 109/10),Pravilnik o 
prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah 
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20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih 
cest 273.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest je bilo do 30. 06. 2013 
porabljeno 273.451,80 €, kar predstavlja 78,09 % plana. Zaradi izjemno visokih stroškov zimske 
službe v sezoni 2012/ 2013 bo za realizacijo programa vzdrževalnih del potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva z Rebalansom proračuna. 
Poraba ostalih proračunskih sredstev v II. polletju se predvideva v skladu s planiranim 
namenom v proračunu za leto 2013. 
 
40250300 Ceste - tekoce vzdrževanje - ostalo.....20.745,12 € 
40250301 Ceste - zimska služba....          227.552,51 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 227.667 € 

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih 
cest 227.553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 06. 2013 porabljeno 227.552,51  €, kar predstavlja 18,53 % plana. 
Sredstva so bila porabljena za obnovo vaškega jedra Rebr v Zasipu, ureditev ceste na Blejski 
grad, preplastitev Triglavske in Gorenjske ceste v Ribnem sočasno z izgradnjo plinovodnega 
omrežja ter za ureditev ceste v naselju Obrne sočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture. 
Realizacija planiranih obnov občinskih cest se v skladu s proračunom 2013 predvideva sočasno 
z gradnjo komunalne infrastrukture v II. polovici leta 2013, predvsem za izvedbo operacijo 
"Staro jedro Mlino" in Vaško jedro Bohinjska Bela. 
 
42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest..... 6.000,00 € 
42050075 Vaško jedro Rebr - cesta.... 69.207,78 € 
42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest..141.360,73 € 
42089925 Izvedba projektov JZP - področje cest..... 10.984,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....152.344,73 € 
20160201-2 Kolodvorska cesta ( 2012 ).....0,00 € 
20190101-9 Vaško jedro Bohinjska Bela.....0,00 € 
20170206-5 "Vaško jedro Rebr ".....69.207,78 € 
20170202-16 Staro jedro Mlino.....6.000,00 € 
 

20170503 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 
20170503-1 Blejska promenada.....114 ,00 € 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 16.227 € 

20010344 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 15.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od načrtovanih 114.114,00 € je bilo do vključno 30.06.2013 porabljenih 15.614,78 €, kar 
predstavlja 13,68% realizacijo. 
 
Sredstva na tej postavki vključujejo:  
- tiskanje brošur /informacije gostov/, nalepke  
- izdelave letnih dovolilnic za vozila in avtobuse  
- električna energija parkirne ure, razsvetljava parkirišč, odvoz smeti iz zabojnikov na 
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parkiriščih in čiščenje parkirišč in košev v okoli jezera za dobo 6 mesecev.  
- plačilo študentov za delo na področju parkirnega režima  
- pogodba o izvajanju parkirnega režima, kontrola ur, dnevna prisotnost za okvare, praznjenje 
ur, manjša popravila oz. odprava okvar  
- razširitev video nadzora in vzdrževanje, obnova prometne opreme na parkirišču, talne označbe 
parkirišč, modre cone  
 
Razčlenitev: 
40200303 Tiskarske storitve - drugo..... 1.956,10 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 3.001,89 € 
40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč..... 798,93 € 
40220016 Električna energija - parkirne ure..... 201,89 € 
40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti)..... 2.762,01 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta..... 155,79 € 
40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........ 1.840,41 € 
40299945 RIVAL-VTS -  Pogodba o izvajanju parkirnega režima v občini Bled..... .897,76 € 
 
Za investicijsko vzdrževanje parkirišč je planirano 70.000 € za ureditev 300 parkirnih mest na 
območju Vezenin, ki jih bo občina po dogovoru prevzela v najem. Vložek se bo poračunaval z 
najemnino v višini 20 % od neto prihodkov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč.....0,00 € 
20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema.....0,00 € 

20160307 Kataster občinskih cest 612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenijo za vzdrževanje banke cestnih podatkov v skladu s pogodbo axis in banke 
prometne signalizacije vzdrževanje modula za zajem in obdelavo podatkov 
40251402 Vzdrževanje banke cestnih podatkov - Axis in Maximus.....1.600,00 € 

13029004 Cestna razsvetljava 176.775 € 

Opis podprograma 
Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave 

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 49.972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30. 06. 2013 je bilo porabljeno 49.971,89 € kar predstavlja 61,69 % plana. 
Proračunska sredstva so bila porabljena za električno energijo in tekoče vzdrževanje 
javne razsvetljave. Zaradi nekaj večjega obsega vzdrževalnih del v I polletju ( obnova opleskov 
kandelabrov, obrezovanje in čiščenje svetilk), bo potrebno zagotoviti dodatna sredstev z 
rebalansom proračuna. Poraba ostalih in dodatnih sredstev bo realizirana v II. polletju 2013. 
 

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 126.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na področju investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave je bilo v I. polletju 2013 porabljeno 
126.802,90 € ali 43,73 % planiranih sredstev. 
V tem sklopu se je zaključila operacija " Prenova javne razsvetljave v občini Bled" tako, da so na  
območju celotne občine  vse svetilke javne razsvetljave usklajene z uredbo o svetlobnem 
onesnaževanju ter zaradi učinkovite rabe električne energije, žarnice zamenjane z varčnimi.  
Od ostalih je bila pričeta investicija obnove JR v sklopu vaškega jedr Rebr v Zasipu, vendar dela 
še niso bila fakturirana. 
 
Ostala planirana sredstva bodo porabljena v II. polovici leta 2013 za investicije, ki so v skladu z 
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planom že v teku, oz. se bodo izvajale sočasno z gradnjo ostale komunalne infrastrukture.  
 
07-20170404-82 JR - projekti in obratovalni monitoring.....0,00 € 
20170206-5 "Vaško jedro Rebr ".....0,00 € 
20170202-16 Staro jedro Mlino.....0,00 € 
20170204-9 Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled ".....126.802,90 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20170404-82 JR - projekti in obratovalni monitoring.....0,00 € 
20170206-5 "Vaško jedro Rebr ".....0,00 € 
20170202-16 Staro jedro Mlino.....0,00 € 
20170204-9 Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled ".....126.802,90 € 
 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 1.500 € 

20160209 Južna razbremenilna cesta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 14.820 € so predvidena za pripravo in sprejem OPPN JRC 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP 07-20160209-1 Južna razbremenilna cest 

20160210 Severna razbremenilna cesta 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljeno 1.500 € od planiranih 50.000,00€, v celoti bodo sredstva za 
nakup zemljišč ob Seliški cesti (navezava na SRC) realizirana v drugi polovici leta 2013. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20160209-3 Severna razbremenilna cesta.....1.500,00 € 
 
 

1305 Vodni promet in infrastruktura 614 € 

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 614 € 

20140103 Slow tourism ( čolnarna ) 145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena plačilu za odpravo nekaterih pomanjkljivosti pri izvedbi investicije, ki so 
nastale zaradi pomanjkljivih vhodnih podatkov.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20140101-12 SLOW Tourism ( čolnarna ).....145,00 € 
 

20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 469 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za plačilo vodnih povračil ARSO v skladu z Uredbo o vodnih povračilih 
40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih.....500,00 € 
 

14 GOSPODARSTVO 156.525 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, 
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
razvojni program Občine Bled 2009-2020 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-
201 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje 
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 2.957 € 

Opis glavnega programa 

Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih 
področjih delovanja 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega 
podpornega okolja za razvoj podjetništva 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
uspešno izvesti zastavljene projekt 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2.957 € 

Opis podprograma 
Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje: 
spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in 
promocija podjetništva 
Zakonske in druge pravne podlage 
Izvedbeni načrt RRP Gorenjske  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške 
kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo 
populacijo 

20130101 Subvencioniranje obrestne mere 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.000 € so bila planirana za izvedbo razpisa za subvencioniranja obr. mere za 
naložbe v podjetništvo. Razpis ni bil izpeljan, ker v letu 2012 ni bilo zanimanja, zato tudi v letu 
2013 ni bilo razpisa za ta namen. 
 

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.957 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva so bila v prvem polleltju porabljena v višini 2.957,46 €, kar pomeni 27,43 
% veljavnega plana. 
Razlogi za nižjo porabo so predvsem v tem, da so se vsi planirani projekti, ki jih je izvajal Ragor, 
začeli izvajati v I. polletju, zato občina še ni prejela zahtevkov za plačila.  
 
41350005 "Ustvarjalni podjetnik".....      1.850,00 € 
42080048 Sofinanciranje mreže LPC.....1.064,00 € 
Pri teh dveh projektih je v pogodbi dogovorjeno, da izvajalcu zagotovimo 50% finančnih 
sredstev ob potrditvi projektnega predloga in podpisu pogodbe, 50% pa ob oddaji končnega 
poročila. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20130101-1 Subvencioniranje obr.mere za naložbe v podjetništvo.....43,46 € 
07-20130301-1 Ragor.sofinanciranje mreže LPC.....           1.064,00 € 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 153.568 € 

Opis glavnega programa 
Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih 
področjih delovanja, in sicer: razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma 
spodbujanje razvoja turističnih prireditev razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja 
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turizma in Razvojnim programom Občine Bled 2009-2020 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
razvoj turizma uvajanje novih turističnih produktov povečevanje prepoznavnosti Bleda in 
Gorenjske kot turističnega območja Izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na 
področju razvoja turizma 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
uvajanje novih turističnih produktov, postavitev delovanja RDOja - in s tem povečevanje 
prepoznavnosti Bleda in Gorenjske kot turističnega območja. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 153.568 € 

Opis podprograma 
Ključna področja izvajanja podprograma so: - financiranje programov Turizma Bled: zdelava 
promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, - financiranje delovanja RDOja 
Gorenjska, - sof. delovanje turističnih društev v občini, - izvajanje razvojnih projektov in 
programov 
Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija razvoja turizma Razvojni program občine Bled 2009-2020 Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma  Odlok o turistični taksi v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine 
kot turističnega območja. Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, 
obiskovalcev večji prihodek turistične taks 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe izvajanje projektov na podlagi 
Strategije razvoja turizma - financiranje delovanja RDOja Gorenjska, - sof. delovanje 
turističnih društev v občini, - izvajanje razvojnih projektov in programov 

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 20.000 € so namenjena delovanju turističnih društev v občini: TD Boh. Bela, TD 
Zasip, TD Ribno, TD Bled, 
Realizacija bo v drugi polovici leta v skladu z izvedenim razpisom. 

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena v višini 75.000 €   oz. 38,46% veljavnega plana, namenjena so bila za 
sofinanciranje dejavnosti LTO (Turizma Bled), in sicer za naslednje: 
 
41330257 LTO - stroški dela.....45.833,35 € ali 41,67% vseh sredstev 
41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija.....12.500,00 € ali 41,67% vseh sredstev 
41330258 LTO - sofinanciranje TIC.....16.666,65 € ali 30,30% vseh sredstev 

20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 63.870 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Realizacija  v išini 63.870,00 € ali 35,48% sredstev je bilo namenjenih za: 
 
41330260 LTO - krajevna promocija.....24.400,00 € oz. 48,80% vseh sredstev (tiskovine, spletne 
predstavitve, sejmski nastopi ...) 
 
41330261 LTO - razvoj produktov.....26.500,00 € oz. 29,44% vseh sredstev (zima na Bledu, 
sofinanciranje dejavnosti kongresnega urada, trženje infrastrukture na področju športa, turizma 
in rekreacije - sofinanciranje in pomoč pri kandidaturah, zakup kapacitet ...) 
 
41330262 LTO - organizacija prireditev.....12.970,00 € oz. 32,42% vseh sredstev (po programu 
prireditvenega sveta ...) 
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20120306 Sofinanciranje RDO Gorenjska 8.638 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
8.637,50 € oz. 50,81% planiranih sredstev je bilo namenjenih za sofinanciranje koordinacije 
regijskega projekta RDO Gorenjska. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20120306-1 Sofinanciranje RDO Gorenjske.....8.637,50 € 
 

20120307 Posodobitev informac. središča Triglavska roža Bled 6.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 6. 2013 porabljenih 6.060,00 € sredstev, kar predstavlja  2,70% plana. 
Sredstva so bila namenjena za stroške izdelave investicijskega programa za projekt" 
Posodobitve informacijskega središča Triglavska roža Bled". Občina Bled je namreč v sklopu 
potrjevanja regijskih projektov pridobila sredstva za izvedbo Regijskega naravoslovnega in 
turističnega središča. V okviru projekta se bo uredil osrednji blejski informacijski center v 
pritličju upravne stavbe TNP, kjer se bodo združevale vsebine TNP in širše turistične destinacije.  
Operacijo »Posodobitev informacijskega središča Triglavska Roža Bled« delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.  
Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila podpisana 
14.6.2013, zato bo poraba sredstev skladno s pogodbo o sofinanciranju raealizirana v II. polletju 
2013 in še v letu 2014 ter skladno z dejansko vrednostjo investicije (javni razpis za izbiro 
izvajalca del je v zaključni fazi). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20120307-1 Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled.....6.060,00 € 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 742.106 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot pogoj za 
trajnostni razvoj in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in druga z varstvom 
okolja povezana vprašanja. Namen varstvo okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program varstva okolja - Razvojni program Občine Bled 2009- 2020 - Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bled in Občini Gorje 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- izboljšanje stanja okolja - izboljšanje stanja kanalizacijskega sistema in stopnje ločenega 
zbiranja odpadkov, z zmanjševanjem količin odpadkov za odlaganje - na podlagi sprememb 
zakonodaje ureditev nove dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in prilagoditev 
dejavnosti odlaganja stankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - ureditev 
zbirnega centra komunalnih odpadkov Bled in regionalnega odlagališča odpadkov iz naselij 
(CERO Gorenjske 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 738.106 € 

Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla 
ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali 
človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet 
lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 
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so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi 
v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in 
odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem 
predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: -preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna    raba naravnih virov; -zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije; -odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 
ravnovesja in ponovno  vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; -opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in 
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba 
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje 
onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, 
da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne 
vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno 
upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja 
ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in 
kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih 
se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če 
se ne poslabša obremenjenost okolja 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 24.864 € 

Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter 
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema 
zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 
ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje 
odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno 
obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno 
poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, 
zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne 
naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki 
bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in 
predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 
čim manjše nastajanje odpadkov 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o ravnanju z odpadki 
Pravilnik o odlaganju odpadkov Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe 
odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih 
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odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše 
količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih 
aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v 
nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih 
kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna 
uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, 
število divjih odlagališč 

20170110 Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 17.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30. 06. 2013 je bilo porabljeno 17.214,61 €, kar predstavlja 28,69 % plana. Proračunska 
sredstva so bila porabljena za čiščenje javnih površin in eko otokov, za akcijo Očistimo Bled z 
okolico  in manjše sanacije divjih odlagališč. Ostala sredstva bodo v skladu s proračunom in 
Rebalansom porabljena v II. polletju 2013. 
 

20170209 Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 1.097 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 6. 2013 porabljenih 1.096,70 € sredstev, kar predstavlja  5,48 % plana. 
Okoljska dajatev je prihodek proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali 
oddajajo odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov. Poraba sredstev okoljske dajatve bo realizirana v II. polletju 2013, za 
namene vlaganj v  ločeno zbiranje odpadkov ter pokritje stroškov prenakazil sredstev okoljske 
dajatve po dogovoru o investiranju sredstev iz naslova okoljske dajatve na odlagališče Mala 
Mežaklja za preteklo leto.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20170209-116a Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja.....1.096,70 € 
 

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 6.553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 6. 2013 porabljenih 6.552,71 € sredstev, kar predstavlja 15,10 % 
plana. Realizirani so bili odhodki za pokrivanje stroškov sortiranja komunalnih odpadkov 
(obdelavo) in finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja, ki so nastali zaradi in v času 
odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežaklja (pred podelitvijo koncesije). Stroške 
subvencioniranja cen v višini 16.000 € pri uveljavitvi novih cen v začetku leta 2013, izvajalec 
Infrastruktura Bled ni uveljavljala in zato niso bili realizirani, stroški priprave dokumentacije za 
podelitev koncesije za gospodarjenje z odpadki pa v prvem polletju 2013 niso bili v celoti 
plačani.  
40229906 Sortiranje komunalnih odpadkov.....     3.429,19 € 
42040178 Finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja ( Mala Mežaklja ).....3.123,52 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20170205-88 Center za ravnanje z odpadki Gorenjske.....3.123,52 € 
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 713.242 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Bled. S 
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storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako 
za gospodinjstva kot za gospodarstvo 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti 
pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z 
dogradijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih 
uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete 
življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico 
ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in 
varovanje vodnih virov. Kazalec: delež stanovanjskih objektov  priključenih na Centralno 
čistilno napravo 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav ter delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem 

20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščen511.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za pokritje stroškov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, kot so 
poravnavanje stroškov za upravljanje s kanalizacijskim sistemom, obratovanje Centralne čistilne 
naprave in črpališč ( odškodnine, dovoljenja, notarske in odvetniške storitve,kredit, meritve, 
analize, stroški za storitve), ki ga upravlja koncesionar WTE in za subvencioniranje cene za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je bilo do 30. 06. 2013 porabljeno 511.399,88 €, kar 
predstavlja 42,82 % plana. Ostala proračunska sredstva bodo porabljena v II. polletju leta 2013. 
Sredstva, ki se zberejo iz naslova pobrane kanalščine in čišenja, ki jo uporabniki plačujejo za 
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se namenijo za poravnavanje stroškov upravljanja 
s kanalizacijskim sistemom in čistilno napravo. Del stroškov je potrebno subvencionirati, saj 
ekonomska cena ne dosega stroškovne. 
 
40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija..... 2.176,00 € 
40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE)..... 391.049,45 € 
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine..... 7.259,93 € 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih..... 193,40 € 
40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine..... 9.854,41 € 
41000005 Subvencioniranje cen - odvaj. in čišč. odpad. voda po 1.1.10 (kanalizacija )..... 100.866,69 € 

 

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 107.762 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 6. 2013 porabljenih 107.762,38 € sredstev, kar predstavlja 35,80 % 
plana. Proračunska sredstva so bila porabljena za gradnjo oz. obnovo meteorne kanalizacije v 
naselju Rebr (KS Zasip), v naselju Obrne ter na območju Grajske ceste. Poraba ostalih 
proračunskih sredstev se predvideva v II. polletju leta 2013, skladno s prilivi na prihodkovni 
strani (sredstva, ki se zberejo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda ). 
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....           106.762,38 € 
42050130 Vaško jedro Rebr - meteorna kanalizacija.....1.000,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170206-5 "Vaško jedro Rebr ".....                                        1.000,00 € 
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07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini..... 106.762,38 € 
 

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 90.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30.6.2013 porabljenih 90.969,95 € sredstev, kar predstavlja 58,31 % 
plana. Proračunska sredstva v višini 73.374,04 € so bila porabljena za gradnjo kanalizacijskega 
sistema, ki ga gradi koncesionar WTE v skladu s koncesijsko pogodbo. Ostala sredstva so bila 
porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za odvajanje fekalnih in padavinskih 
voda na območju Rečiške ceste in centra Bleda. Poraba ostalih razpoložljivih proračunskih 
sredstev se predvideva v II. polletju leta 2013 in sicer za gradnjo kanalizacijskega sistema na 
območju Mlinega v sklopu operacije" Staro jedro Mlino". 
40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo.....                         
786,73 € 
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....73.374,04 € 
420800 Študija o izvedljivosti projekta.....                                                                     6.809,18 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170303-0 Plačilo drugih storitev in dokumentacije za gradnjo kanaliz. sistema.....16.809,18 € 
07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE )....                          
73.374,04 € 
 

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 2.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30.6.2013 porabljenih 2.629,89 € sredstev, kar predstavlja  73,05 % plana. 
Proračunska sredstva so bila porabljena za overitev služnostnih pogodb in plačilo ostalih 
storitev za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijski sistem na Bohinjski Beli ter za 
porabo električne energije za črpališča.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170500-1 Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA".....2.629,89 € 

 

20170502 Staro jedro Grad 480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bilo do 30. 6. 2012 porabljenih 480,00 € sredstev, kar predstavlja 16,00 % plana. 
Proračunska sredstva so bila porabljena za ureditev trga pri slaščičarni Šmon. Ostala 
proračunska sredstva so namenjena za primer kakšnih nepredvidenih aktivnosti na območju " 
Starega jedra grad". 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170502-1 Staro jedro Grad.....480,00 € 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 4.000 € 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 4.000 € 

20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 4.000 € so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti odstranjevanja invazivnih 
školjk iz Blejskega jezera. 
 



 

147 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 409.085 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in 
razvoj, ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalna dejavnost, ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na 
prostorsko planiranje Občina Bled vrši naslednje dejavnosti: Vodimo postopno izdelavo oziroma 
dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju 
določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter 
iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi; postopoma vzpostavljamo, redno 
vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski 
center). V okviru tega področja Občina Bled skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično 
urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine, katerega cilj je sanacija 
nedovoljenih posegov v prostor. V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za 
stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje 
pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)- Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) 
ter Resolucija nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)- Občinski razvojni 
program2009-2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj tega področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike 
in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, 
da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in 
celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija69.873 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje 
sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih 
življenja in dela ter racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih 
projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, 
enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo 
razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano 
celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, 
prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, 
izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, 
rekreacija), ohranjanje kulturne krajine. Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija sta del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in družbeni 
razvoj mesta in podeželja v občini 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so sprejem OPN Bled in OPPN JRC, izdelava IDP (idejni projekt) SRC, 
strokovnih podlag za ureditev občinskih cest in pločnikov ter pridobivanje različnih 
strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik, na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih 
projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, 
da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot 
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organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva 
dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je 
izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega 
projekta 

16029003 Prostorsko načrtovanje 69.873 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in 
izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za 
prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so priprava in sprejem prostorskih aktov ter 
njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in ZGO. Poleg tega 
pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne 
dokumentacije za manjše prostorske ureditve 

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 69.873 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške prostorske dokumentacije je bilo od planiranih 124.500,00 € do 30. 6. 2013 
porabljenih 69.872,96 €, kar predstavlja 56,12 % planiranih sredstev za leto 2013. Ostala 
sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2013. 
Razčlenitev: 
40200607 Stroški objav - drugi..... 456,00 € 
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.12.218,96 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija..... 12.036,00 € 
42080422 OPN Občine Bled..... 28.698,00 € 
42089914 CPVO - celovita presoja vplivov na okolje..... 16.464,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20190101-2 OPN Občine Bled.....                  45.162,00 € 
20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo.....12.036,00 € 
 

1603 Komunalna dejavnost 270.726 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih 
objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, 
objektov za rekreacijo in drugih komunalnih dejavnosti 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Bled 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti, in sicer: - izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih 
vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih - posodobitev obstoječih 
vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub- upravljanje in vzdrževanje ter 
gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - upravljanje in vzdrževanje 
ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 16039005 Druge komunalne dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 125.665 € 

Opis podprograma 
Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v 
občini Bled. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter 
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gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja 
za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje 
storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na 
območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje 
iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je 
letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. 
Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran 
razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz 
tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vodah Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o oskrbi s 
pitno vodo Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja Odlok o gospodarskih javnih službah v 
občini Bled Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s 
pitno vodo na celotnem področju občine Bled. Kazalci: - število vzdrževanih hidrantov in 
obnovljenih ter- novozgrajenih vodovodnih sistemov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno 
vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode 

20170102 Vodotoki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki do 30.6.2013 ni bilo porabe proračunskih sredstev, realizacija planiranih sredstev 
se predvideva v II.  polovici leta 2013 za nujne ukrepe, po predhodni uskladitvi programov 
vzdrževanj vodotokov z ARSO, ki sicer še niso bili posredovani na občino Bled. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20170102-2 Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov.....0,00 € 
 

20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 4.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za ureditev katastra komunalnih vodov je bilo do 30. 6. 2013 porabljeno 4.011,48 €, kar 
predstavlja 12,78 % veljavnega plana za leto 2013. Gre za poplačilo preteklih dogovorjenih 
obveznosti do Infrastrukture Bled. Preostanek plačila in tekoče vodenje katastra bo plačano, ko 
bomo prejeli vsebinsko poročilo o izvedenih delih. Sredstva v višini 20.000 € letno namenjamo 
Infrastrukturi Bled za vodenje in usklajevanje katastra komunalnih vodov (sofinanciranje plače 
in materialnih stroškov zaposlenega ter vzdrževanja programske opreme). Ostala razpoložljiva 
sredstva v višini 11.377,08 € so namenjena za sofinanciranje skupnega projekta gorenjskih 
občin ( projekt se sofinancira iz EU sredstev in bo realiziran v II. polovici leta 2013 ) 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20170104-117a Ureditev katastra komunalnih vodov.....4.011,48 € 
 

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 121.654 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za namen oskrbe naselij z vodo (obnova in dograditev vodovodnega sistema, dovoljenja, nadzor) 
je bilo do 30.6.2013 porabljeno 121.653,99 €, kar predstavlja 27,14 % veljavnega plana za leto 
2013. Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo del izvedenih v letu 2012 in sicer za 
obnovo vodovodnega omrežja Njivice - ZN Mlino, za obnovo vodovoda v sklopu ureditve vaškega 
jedra Rebr ter obnovo vodovoda na območju Zagoriške ceste, Za Pižem, Ceste v Vintgar in pri 
Hotelu Astoria. Poraba ostalih razpoložljivih proračunskih sredstev se predvideva v II. polletju 
leta 2013. 
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40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod..... 3.180,00 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave..... 75.824,21 € 
42050097 Magistralni vodovodi v občini - obnova..... 40.649,78 € 
42050132 Vaško jedro Rebr - Vzdrž. in obnova vodovodnega sistema.....2.000,00 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170206-5 "Vaško jedro Rebr "..... 2.000,00 € 
07-20170202-114 Obnova magistralnih vodovodov.... 40.649,78 € 
20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove.....75.824,21 
€ 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 € 

20170103 Vzdrževanje pokopališč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki do 30. 06. 2013 ni bilo realizacije, ker z Infrastrukturo še ni bil usklajujemo plan 
najbolj nujnih del v okviru investicijskega vzdrževanja  pokopališč, ki bodo nato  realizirana v II. 
polletju 2013. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč.....0,00 € 
 

16039003 Objekti za rekreacijo 131.769 € 

20080108 Spoznavajmo svet igral 1.377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je bil minimalen promet, saj bodo igrala postavljena do konca letošnjega leta. 
Pripravljena je bila projektna dokumentacija - 1.376,92 € oz. 2,12 % vseh sredstev namenjenih 
za igrala, postavitev igral pa se prične konec oktobra 2013. 
 

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 130.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljeno 130.392,40 €, kar predstavlja 42,06 % plana, in sicer za: 
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov... 96.711,94 € 
40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred..... 10.016,85 € 
40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine.... 12.376,37 € 
40250325 Vzdrževanje prometne signalizacije, sanacija asfaltov, obnova objektov na javnih 
površinah..... 11.287,24 € 
 
Ostala vzdrževalna dela bodo v skladu s proračunom realizirana v II. polletju 2013. 
 

16039004 Praznično urejanje naselij 3.338 € 

20170406 Praznično urejanje naselij 3.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke je bilo do 30. 06. 2013 porabljeno 3.338,40 € ali 19,64% plana, za tekoče 
vzdrževanje in demontažo novoletne okrasitve. 
Predvidene izboljšave in obnove novoletne okrasitve bodo realizirane v II. polletju 2013. Nakup 
dodatne razsvetljave in delna obnova obstoječe je načrtovana jeseni. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20170204-2 KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova.....0,00 € 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 9.952 € 

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 9.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za obnovo, čišcenje in vzdrževanje javnih stranišč pri Festivalni dvorani in pod tribunami v 
Veliki Zaki so bila do 30. 6. 2013 porabljena sredstva v višini 9.952,41 €, 
kar predstavlja 37,04 % letnega plana. Preostala sredstva bodo porabljena do konca 
proračunskega leta 2013. 
Razčlenitev: 
40200105 Čiščenje - javni WC..... 6.996,82 € 
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje..... 1.636,61 € 
40220313 Javni WC - komunalne storitve..... 857,09 € 
40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje..... 461,89 € 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 35.191 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 
Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno 
prilagajanje stanovanjskega programa Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih 
stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj ter izgradnja in drugi načini pridobivanja 
novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. 
Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg 
realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij 
se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 0 € 

20180302 Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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 € 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. Sredstva  niso bila porabljena v prvi polovici leta,  ker je bil razpis 
objavljen v mesecu juliju. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 € 

Opis podprograma 
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju 
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa 
Občine Bled, spodbujanje nakupa občinskih stanovanj 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.)  
- Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za stanovanja, 
katerih najemniki so občani Občine Bled  
- Pogodba o izvajanju stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v večstanovanjskih 
hišah v lasti Občine Bled 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj tega programa je pridobivanje čim večjega števila stanovanjskih enot v okviru 
proračunskih zmožnosti za reševanje stanovanjske problematike občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj predvideva nakup ene stanovanjske enote. Planiran kazalnik, na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev 
nakupa stanovanja. 

20180401 Nakup stanovanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih sredstev v višini 41.000,00€ do 30.6.2013 ni bilo porabljenih sredstev. Odkup 
stanovanja v objektu Kolodvorska 48, ki je v večinski lasti Občine Bled, je pogodbeno že izveden, 
kupnina pa bo poravnana v skladu s pogodbenimi določili v mesecu juliju 2013. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20180401-0 Nakup stanovanj.....0,00 € 
 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 35.191 € 

Opis podprograma 
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju 
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa 
Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim 
standardom in slabo gradbeno kvaliteto 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list 
RS 125/2003 in spr.) - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 
14/2004 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list 
RS 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati 
bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb 
(Ur.list 123/2004 in spr.) - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.) - Pravilnik o določitvi vrednosti točke za 
ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o 
upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.) - Pogodba o izvajanju strokovnih opravil - 
Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za stanovanja, katerih 
najemniki so občani Občine Bled - Pogodba o izvajanju stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Ble 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od 
prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih 
odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Bled, s čimer v osnovi 
ohranjamo njegovo vrednost 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, kritje stroškov, ki se 
črpajo iz rezervnega sklada (obnova skupnih delov in naprav na objektih ter vplačilo v rezervi 
sklad za prodana stanovanja, katere račune vodijo upravniki), stroške vpisa v zemljiško knjigo, 
plačilo notarjev, odvetnikov,…. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost 
zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev upravljanja in tekočega 
vzdrževanja stanovanj 

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 34.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Bled je lastnica 35 stanovanj in 2 bivalnih enot. Stanovanjskemu fondu pripada še 1 
poslovni prostor in 2 poslovna prostora v okviru večstanovanjskih stavb in imajo značaj 
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neopredeljenega premoženja. Za upravljanje navedenih nepremičnin je sklenjena pogodba o 
upravljanju z družbo Alpdom, d.d. Radovljica. Razlog za manjšo polletno porabo so nižji stroški, 
kot je bilo planirano.  Poraba sredstev v prvem polletju znaša 34.169,05 € oz. 31,93 % od 
planiranih sredstev. 
 
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov..... 7.475,47 € 
40293808 Stroški strokovnih opravil - po pogodbi z Alpdom-om d.d...... 9.199,93 € 
42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj..... 17.493,65 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj.....17.493,65 € 
 

20180105 Drugi programi  na stanovanjskem področju 1.022 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so sredstva v višini 3.609 € namenjena za oblikovanje rezervnega 
sklada po Stanovanjskem zakonu v višini 1.344 € (s stanovanjskim programom se Občina Bled v 
skladu s SPZ in drugim odstavkom 41. člena SZ o oblikovanju rezervnega sklada obvezuje 
izvajati obveznosti iz naslova financiranja skupnih delov na stanovanjskih stavbah v deležu 
lastništva na posamezni stavbi), ter za prenos kupnin na SOS (Slovenski odškodninski sklad) v 
višini 755 € ( 62,90 €/mesečno ) in za prenos na SS (Stanovanjski sklad) v višini 1.510 €  
(125,81 € / mesečno ), kjer se v skladu s Stanovanjskim zakonom nakazuje del kupnine od 
prodanih stanovanj prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice.  Poraba sredstev v prvem 
polletju znaša  1.022,37 € oz. 28,33 % od planiranih sredstev. Razlog za manjšo porabo sredstev 
je  manjši obseg opravil od planiranih in  ker omenjeni skladi  niso  koriščeni celo leto 
enakomerno. 
 
409300 Sredstva proračunskih skladov - rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu.....583,50 € 
41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad..... 146,28 € 
41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad..... 292,59 € 
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 33.295 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje stanja zemljišč (cenitve, notarski in odvetniški 
stroški, ureditve mej in parcelacije) in nakup zemljišč 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pridobitev zemljišč za uresničitev načrtovanih občinskih projektov - pridobitev zemljišč za 
infrastrukturne objekte (pretežno uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta 
pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in 
dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov 
(usklajevanja z lastniki zemljišč, sodiščem, geodetsko upravo, davčno upravo,...) 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 14.480 € 

Opis podprograma 
Urejanje občinskih zemljišč zajema izvedbo predhodnih postopkov za izvajanje aktivne 
zemljiške politike (cenitve, notarski in odvetniški stroški, ureditve mej in parcelacije) na podlagi 
sprejetega letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
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Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. list RS, št. 
86/2010 in spr. ) 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
34/2011 in spr.) 
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 
akti 
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02) - Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in 
spr.)  
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 
akti  
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.)  
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spr.) 
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči  
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 
95/2002) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo planiranih predhodnih postopkov za 
uspešno vodenje premoženjsko-pravnih zadev na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem z namenom ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev 
predstavljajo realizacijo predhodnih postopkov za izvajanje letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov 
ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki 
zemljišč, sodiščem, geodetsko upravo, davčno upravo,...) 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine izvedeni predhodni postopki. Letni kazalec predstavlja število 
izvedenih predhodnih postopkov (cenitve, geodetski postopki) v skladu z letnim 
načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

20200202 Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 14.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške geodetskih postopkov, notarskih storitev, odvetniških stroškov je bilo od planiranih 
39.000,00€ do 30.6.2013 porabljenih 14.479,99 €, kar predstavlja 37,12% planiranih sredstev 
za leto 2013. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2013. 
Razčlenitev: 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 
drugih.6.977,22 € 
40299941 Odmera zemljišč - stroški.....                  
7.502,77 € 
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16069002 Nakup zemljišč 18.815 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru 
večjih občinskih investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev 
nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
86/2010 in spr.) 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
34/2011 in spr.) 
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.)  
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spr.)  
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 
akti  
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.)  
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spr.)  
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti  
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči  
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 
95/2002) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2012. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev 
predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar 
zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno 
opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, geodetsko upravo, davčno 
upravo, sodiščem,...) 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji obsegajo pričetek postopkov odkupov zemljišč v skladu z letnim načrtom 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013. Letni kazalec predstavlja število 
zaključenih postopkov odkupa zemljišč skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2013. 

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 18.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nakup zemljišč je bilo od planiranih 20.000,00 € do 30.6.2013 porabljenih 18.815,00 €, kar 
predstavlja 94% planiranih sredstev v letu 2013. Sredstva so bila porabljena za nakup: 
-parc. št. 918/2 k.o. Ribno (cesta):  2.150,00 € 
-parc. št. 463/182 k.o. Rečica (cesta):  860,00 € 
-parc. št. 164/4, 207/125 k.o. Ribno (cesta):  1.860,00 € 
-parc. št. 227/6 k.o. Boh. Bela (cesta):  310,00 € 
-parc. št. 312/18,19, 296/116 k.o. Želeče (cesta):    11.635,00 € 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20200301-1 Nakup zemljišč.....18.815,00 € 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.656 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in 
preventivne programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Razvojni program Občine Bled 2009-2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni 
ravni in skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti 
zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 0 € 

Opis glavnega programa 

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega 
zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnost 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene 
službe na primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene 
stroke 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- redno in nemoteno delovanje ambulant v Zdravstvenem domu Bled, - sodelovanje z drugimi 
akterji primarnega zdravstva - npr. Rdeči križ in druge neprofitne organizacije 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 € 

Opis podprograma 
Vsebina tega podprograma se nanaša na: - sof. dejavnosti službe za zdravstvenega 
zavarovanja in - vzdrževanje Zdravstvenega doma Bled. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pogodba Občine Bled z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske Kranj in Občino Gorje o sofinanciranju načrtovanih projektov obnove 
Zdravstvenega doma Bled. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
reševanje problematike prostorskih kapacitet v Zdravstvenem domu Bled 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

pridobitev sofinanciranja za načrtovano obnovo v Zdravstvenem domu Bled s strani 
Ministrstva za zdravje 

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki do 30. 6. 2013 ni bilo porabe planiranih sredstev. Sredstva bodo porabljena v drugi 
polovici leta 2013 in sicer za namen sofinanciranja operacije  "Energetska sanacija ZD Bled".   
Operacijo »Energetska sanacija ZD Bled« delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne 
usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. 
Zdravstveni dom Bled je zagotovil projektno dokumentacijo za investicijo, Občina Bled pa je 
konec marca 2013 z ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisala Pogodbo o 
sofinanciranju operacije »Energetska sanacija ZD Bled« in v nadaljevanju izvedla postopek 
javnega razpisa za izbiro izvajalca del ter z njim podpisala pogodbo konec junija 2013. 
Realizacija je predvidena  do konca leta 2013. 
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Prav tako bo realizacija planiranih stroškov za plačilo drugih storitev (nadzora,...) do konca leta 
2013. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20090301-0 Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe.....0,00 € 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 21.656 € 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno 
varstvo in mrliško ogledno službo 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati 
pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega 
varstva in - ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 18.231 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki 
majo stalno bivališče v občini 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega 
zavarovanja na Center za socialno delov v Radovljico. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. 
brez drugih virov dohodkov in prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za 
socialno delo Radovljica (za področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez 
zaposlitve oz. brez drugih virov dohodka se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev prične uporabljati s 1. 6. 2011) 

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 18.231 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna na osnovi 21. tč. l5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju plačevati zavarovanje občanov, ki so brez vsakršnih prejemkov. Poraba sredstev v 
prvem polletju znaša  18.231,05 € oz. 99,99 % plana. 
 
413105  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovnje oseb, ki ga plačujejo 
občine...................18.231,05 € 

17079002 Mrliško ogledna služba 3.425 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški 
mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji 
(prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zavodih Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
urejanju ..pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon 
o nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, 
dezinsekcije in deratizacije 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije. 

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 3.425 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zakonska obveza občine je plačevanje mrliških ogledov in obdukcij za naše občane.  Poraba 
sredstev v prvem polletju znaša 3.425,23 € oz. 42,82 % od planiranih sredstev. 
 
41330251  Mrliško ogledna služba (OZG-ZD) - tekoči transferi..............3.425,23 € 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 222.196 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Kultura Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: - zagotavljanjem kulturnih 
dobrin kot javnih dobrin in - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture. Šport Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 
- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, 
zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, - spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne 
športne objekte 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013 
Državni razvojni program 2007-2013 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 
Bela knjiga o šport 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati 
kulturno in športno dejavnost 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.865 € 

Opis glavnega programa 

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje 
kulturne dejavnosti 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzdrževati objekte in spomenike na področju kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.865 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije v skladu s kulturno 
varstvenimi smernicami. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne 
dediščine in Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
zaščita in vzdrževanje spomenikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena 

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 0 € 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah 4.865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva v višini 4.865,17 €, kar znaša 48,65% planiranih sredstev, so bila v veliki 
meri porabljena za vrednotenje etnografskih predmetov v  Sodarjevi domačiji. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20070706-1 " Sodarjeva domačija v Bodeščah ".....4.865,17 € 
 

1803 Programi v kulturi 126.680 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge 
programe v kulturi 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in 
razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom 
enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica A.T.Linharta Radovljica. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 124.680 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi 
v knjižnicah, ipd 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o 
načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več 
občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe in Kolektivna pogodba za javni sekto 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju 
knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim 
večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do 
čim večjega obsega storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in število članov in 
uporabnikov knjižnice 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda 

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 124.680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje dejavnosti knjižnice je v prvem polletju znašalo 124.680,45 €, kar pomeni 
52,74% planiranih sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
07-20070701-1 Investicijsko vzdrževanje knjižnic.....                        194,00 € 
07-20010801-1 Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled.....17.106,06 € 
 

18039003 Ljubiteljska kultura 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze 
kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne 
dosežke 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem 
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
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javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Pravilnik o 
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja 
družbenih dejavnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in - povečati zanimanje 
(zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. Kazalci, s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev 
na javnem razpisu in število vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in 
srednjih šolah 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, zagotavljanje pogojev za 
delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljic 

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za delovanje kulturnih društev so znašala 2.000 €, kar pomeni 3,64 % planiranih 
sredstev. 

18039005 Drugi programi v kulturi 0 € 

20150503 Festivalna dvorana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 90.651 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na 
področju športa, za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje 
in vzdrževanje športno turističnih objektov v občini. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

obnoviti in nadgraditi športno - turistično infrastrukturo in pospeševati razvoj športno – 
rekreacijsko dejavnost, pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in 
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih 
prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
vzdrževati javne športne objekte in zagotavljati sredstva za delovanje športnih društev 
ter povečati število športnih rekreativcev, redno letno urejati tekaške proge v občini, 

18059001 Programi športa 89.371 € 

Opis podprograma 

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo 
sredstva za: opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in 
vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte 
Zakonske in druge pravne podlage 
Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o društvih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za 
programe in projekte s področja šport 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti oz. povečati funkcionalnost športno turističnih objektov, vzdrževati športno 
turistične infrastrukturne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih 
objektov, povečati število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe 
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20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 13.464 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo v skladu z razpisom realizirana v drugi polovici leta. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

 

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne 
infrastrukture 26.627 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Realizacija v prvem polletju je 26.626,54 €, kar predstavlja 16,64 % plaba. Preostala sredstva 
bodo realizirana do konca leta. 
Razčlenitev: 
40250318 Straža - obratovalni stroški..... 3.861,57 € 
40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški..... 1.175,00 € 
40250320 Športni park - obratovalni stroški..... 5.608,97 € 
40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški..... 15.981,00 € 
 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 48.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Realizacija 48.741,33 € predstavlja 40,35 % plana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici 
leta. 
42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin.....      24.792,42 € 
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov.....23.948,91 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov.....23.948,91 € 
20150103-2 Povračilo investicije v ŠD - Adria plin.....     24.792,42 € 
 

20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi 
stroški 539 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nepredvideni stroški v višini 538,86 € so povezani s pripravo zaključnega poročila po investiciji. 
 

18059002 Programi za mladino 1.280 € 

Opis podprograma 
V okviru tega programa sofinanciramo izvedbo preventivnih projektov. Ključne naloge 
teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno 
in koristno preživljajo prosti čas 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za 
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev 
za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
sofinanciranje dejavnosti mladih, izvedba javnega razpisa za preventivne projekte in za mlade in 
nadarjene 

20100101 Sredstva za delo z mladimi 1.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za delo mladih in z mladimi. Od tega 20.000 € za razpis, 10.000 € za sofinanciranje dela 
v Blejskem mladinskem centru, ostalo za druge aktivnosti. Poraba sredstev v prvem polletju 
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znaša  1.279,80 € oz. 3,40 % od planiranih sredstev. Izplačila po zaključenem razpisu in za ostale 
aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta. 
 
402908  Plačila za delo preko študentskega servisa ..........1.250,00 € 
41200079 LAS.....................................................................               29,80 € 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.035.902 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Bled 
na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno 
izobraževalni zavod, osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s 
prilagojenim programom in Glasbena šola Radovljica. V okviru tega področja občina 
zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu 
občine in prispevajo k njenemu razvoju 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno 
izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in 
osnovnega glasbenega izobraževanja 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 479.239 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev 
čim večjega števila otrok v vrtce 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih 
otrok in subvencioniranje plačila programov vrtca 

19029001 Vrtci 479.239 € 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti 
potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi 
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije 
zastavljenih dolgoročnih ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev normalnih delovnih pogojev v kuhinji vrtca, odprtje dodatnega oddelka v 
mesecu septembru in vključitev novih varovancev, zaposlitev vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljice, v primeru povečanega vpisa otrok v vrtec, prenos izvajanja upravnih 
postopkov na Center za socialno delo Radovljica (za področje določanja znižanega 
plačila vrtca se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prične uporabljati s 1.1. 
2012) 
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20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 433.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Kot elementi za oblikovanje cen programov vrtca se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih upoštevajo:  
• stroški dela (plače, davki in prispevki, regres, povračila stroškov za prevoz in prehrano, 
jubilejne nagrade, ipd.).  
• stroški materiala in storitev (stroški objektov za ogrevanje, elektriko, vodo, komunalo, čiščenje 
prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, 
ipd., stroški osnovne dejavnosti za didaktična sredstva in igrače, strokovna izpopolnjevanja, 
obvezni zdravstveni pregledi, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar, ter drugi 
specifični namenski stroški).  
• stroški živil za otroke, ki se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka 
v posameznem programu.  
V ceno programa v vrtcu ni vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. 
Povprečni delež plačila staršev je okrog 30 % polne cene vrtca (3. plačilni razred). Razliko do 
polne cene programa vrtca krije občina.  
Vrtec Bled je pripravil predlog finančnega načrta na podlagi izhodišč, ki jih mu je posredovala 
Občina Bled, na podlagi zakonskih zahtev in na podlagi podatkov o številu otrok. Ustanovitelj 
vrtca mora v skladu z zakonodajo zagotavljati vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev 
in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 
30 dni.  Poraba sredstev v prvem polletju znaša  433.085,25 € oz. 54,60 % od planiranih 
sredstev. 
 
41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi).....426.185,25 € 
41330256 Sofinanciranje drugih programov..............................................6.900,00 € 
 

20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 46.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Bled, stalno prebivališče pa 
imajo v občini Bled. Starši prostovoljno izberejo, v kateri vrtec bo hodil njihov otrok. Občina krije 
razliko med plačilom staršev in polno ceno programa vrtca. V ceno programa v vrtcu ni 
vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. Poraba sredstev v prvem polletju 
znaša  46.153,67 € oz. 65,93 % od planiranih sredstev. 
 
41330204 - Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC, prevozi) ....  46.153,67 € 

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju, ki pa se ponavadi opravljajo v 
poletnih mesecih ali v jeseni. 
Zato ni porabe sredstev v prvem polletju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova.....0,00 € 
 

20060404 Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Bled je v letu 2012 vložila kandidaturo za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo 
zgradb v lasti občin. Predvidena obnova je sicer v letu 2014, vendar je potrebno še v letu 2013 
pripraviti vso projektno dokumentacijo. PGD je pridobljen, sledijo projekti za izvedbo v drugi 
polovici leta. 
Poraba sredstev v prvem polletju znaša  0,00 € oz. 0,00 % od planiranih sredstev. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20060404-1 Energetska sanacija Vrtca Bled 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 473.482 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole na Bledu (s podružničnima 
šolama v Ribnem in na Bohinjski Beli), sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. 
aktivnosti, v skladu s potrebami okolja ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
Glasbene šole Radovljica, ki jo obiskujejo blejski otroci. Finančne obveznosti lokalne 
skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoj in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za: 
plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, 
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole in 
investicije. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, 
razširjenega in dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih 
programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in 
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole 

19039001 Osnovno šolstvo 469.180 € 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
zavodih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih 
za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, kritje 
stroškov dodatnega (razširjenega) programa in s tem višji nivo znanja učencev, 
vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah, ureditev zunanje 
okolice in zagotovitev prometne varnosti. 

20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 81.149 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole prof. dr. J. 
Plemlja Bled z obema podružnicama (Ribno in Bohinjska Bela), in sicer: elektrika, ogrevanje, 
komunala, telefon, zavarovanje, varovanje okolice šol, varstvo pri delu, vzdrževanje in čiščenje 
dimnikov, itd. 
Sredstva v višini 9.000,00 € so namenjena za bruto plačo, regres, prevoz in prehrano delavk v PŠ 
Bohinjska Bela. Ministrstvo za šolstvo in šport je dalo soglasje k dodatni sistemizaciji, tako da v 
deležu 45 % sofinancira zaposlitev dveh zaposlenih za izvajanje delne kombinacije.  Poraba 
sredstev v prvem polletju znaša  81.149,02 € oz. 81,97 % od planiranih sredstev. V zimskih 
mesecih  je bilo potrebno nameniti več sredstev za pluženje, kot je bilo planirano (na podlagi 
preteklega leta). 
 
41330206 Vzgoja in izobraževanje -  OŠ Bled - mat. str......74.633,85 € 
41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški.....                      6.515,17 € 
 

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 362.364 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 362.364,16 € oz. 90,59 % planiranih 
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sredstev, ki znašajo 400.000,00 €.  
 
Investicija je potekala v letih  2012 in 2013 in je v izvedbenem smislu že zaključena, vendar 
finančno pa bo zaključena do konca proračunskega leta 2013. 
 
42050105 Obnova centralnega ogrevanja - OŠ Bled .........338.500,24 € 
42080430 Energetska rekonstrukcija - OŠ Bled - projekti ...23.863,92 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20040603-1 Energetska sanacija - OŠ Bled.....362.364,16 € 
 

20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 20.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Šola v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev nameni sredstva za redna vzdrževalna dela 
po prioriteti ter za morebitna nepredvidena vzdrževalna dela  v matični šoli na Bledu ter v 
podružničnih šolah v Ribnem in na Bohinjski Beli.  Poraba sredstev v prvem polletju znaša  
20.704,08 € oz. 59,15 % od planiranih sredstev. 
 
42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno..... 2.068,65 € 
42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled..... 16.688,94 € 
42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela.....1.946,49 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole.....20.704,08 € 

20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 4.962 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V drugi polovici leta 2013 se predvideva pričetek izgradnje šolskega športnega parka. Gradnja 
bo razdeljena na 2 oz. 3 faze, odvisno od razpoložljivega sofinanciranja po 21. členu ZFO 
(podatek še ni znan). Celotna investicija je namreč ocenjena na 460.000 €. Planirana sredstva  
znašajo 325.000 €. 
Poraba sredstev v prvem polletju znaša  4.962,43 € oz. 1,53 % od planiranih sredstev 
 
42040179 Športni park OŠ Bled - izvedba.....                            1.146,43 € 
42080431 Dovozna pot in zunanja ureditev OŠ Bled - projekti.....3.816,00 € 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20040601-1 Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled.....4.962,43 € 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 4.303 € 

Opis podprograma 
Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Radovljica, katere ustanovitelj 
je Občina Radovljica, dejavnost zavoda pa sofinancirajo še Občina Bled, Bohinj in Gorje. 
Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok 
na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne 
skupnosti do osnovnih  in glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli Zakon o 
zavodih, Pogodba o sofinanciranju programa dislociranega oddelka Glasbene šole Radovljica na 
Bled 
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20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 4.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glasbena šola Radovljica izvaja pouk za učence, ki obiskujejo pouk klavirja, harmonike, klarineta, 
trobente, violine in nauk o glasbi na Bledu v prostorih v Osnovne šole prof.dr.J.Plemlja . V skladu 
s pogodbo Občina Bled zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov prehrane in prevoza učiteljev 
na delo za pouk otrok iz občine Bled ter za sofinanciranje nakupa instrumentov. Višina sredstev 
za ta namen znaša 12.000,00 €. Poraba sredstev v prvem polletju je 4.302,77 € oz. 35,86 % od 
planiranih sredstev. Poleg pokrivanja mesečnih stroškov delovanja je v drugi polovici leta 
planirano še sofinanciranje nakupa instrumentov. 
 

1906 Pomoči šolajočim 83.181 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva  za sofinanciranje dodatnih in 
nadstandardnih programov ter za kritje prevoznih stroškov učencem 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter omogočiti staršem in učencem večjo 
dostopnost do dodatnih in nadstandardnih programov 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 83.181 € 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šol 

20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov 
osnovnih šol 7.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih programov, šole v naravi, učnih pripomočkov 
in za nagrade odličnjakom v višini 19.996,00 €.  Poraba sredstev v prvem polletju je bila  
7.812,49 € oz. 39,07 % od planiranih sredstev. 
 
411902    Doplačila za šolo v naravi..... 3.500,00 € 
41199906 Nagrade za odličnjake..... 450,00 € 
41330254 Sof. dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol..... 2.723,65 € 
41330255 Modernizacija učnih pripomočkov..... 1.138,84 € 
 

20040305 Izvajanje šolskih prevozov 75.368 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej proračunski postavki v višini 135.000,00 € so namenjena financiranju šolskih 
prevozov. 56. člen Zakona o osnovni šoli (Ur.L RS 81/06 Zosn-UPB3, ) določa, da ima učenec 
pravico do brezplačnega prevoza: - če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre 
od osnovne šole - ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem 
razredu - v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) 
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo - otroci s posebnimi potrebami ne glede na 
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.  
Poraba sredstev v prvem polletju znaša 75.368,28 € oz. 55,83 % od planiranih sredstev. 
 
40239903 Šolski avtobusni prevozi ( po pogodbi )..... 53.649,02 € 
40239904 Šolski- kombi prevozi..... 12.835,55 € 
40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi.... 2.630,48 € 
411900 Regresiranje prevozov v šolo..... 6.253,23 € 
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20 SOCIALNO VARSTVO 207.162 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, 
starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno 
prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju 
socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, 
ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih 
programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik 
pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za 
obvladovanje socialnih stisk 

2002 Varstvo otrok in družine 20.755 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem 
nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk 
in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Bled želi posredno 
prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v 
okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki 
ima stalno bivališče v občini Bled 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 20.755 € 

20050409 Drugi programi v pomoč družini 1.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej proračunski postavki v višini 3.600,00 € so namenjena sofinanciranju delovanja 
Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti 
Varna hiša in Pogodbo o uporabi objekta Varna hiša, v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj  
18 gorenjskih občin, Občina Bled prispeva svoj delež (glede na št. preb.)  za dejavnost in za 
investicijsko vzdrževanje.  V letu 2011 je začel delovati tudi Materinski dom, katerega dejavnost 
prav tako sofinancirajo omenjene občine.  Poraba sredstev v prvem polletju znaša  1.654,50 € oz. 
45,96 % od porabljenih sredstev. 
 
41200051 Varna hiša.....                                         1.248,52 € 
41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti.....405,98 € 
 

20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 19.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Bled nameni za vsakega novorojenčka v občini Bled pomoč ob rojstvu otroka, lahko je to 
vrednostni bon v višini 550,00 € ali denarno nakazilo v višini 500,00 €. Poraba sredstev v prvem 
polletju znaša 19.100,00 € oz.46,59 % od porabljenih sredstev. 
 
41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni.....     1.100,00 € 
41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo.....18.000,00 € 
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 186.408 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov 
centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno 
varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu 
sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno 
podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in 
razvijati strokovne mreže socialnih pomoči 

20049002 Socialno varstvo invalidov 19.300 € 

Opis podprograma 
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo 
predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu,  Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnik 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem 
prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in 
oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje 
socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za 
starševsko varstvo za družinskega pomočnik 

20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica19.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zakon o socialnem varstvu določa, da občine prevzemajo financiranje družinskega pomočnika. 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali težko gibalno ovirana oseba. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 
pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno uveljavljajo pravico družinskega pomočnika 4 občani občine 
Bled. Kolikšen obseg financiranja bo v prihodnje,  je odvisno od števila vlog za uveljavljanje 
pravice do družinskega pomočnika. Poraba sredstev v prvem polletju znaša 19.300,17 € oz. 
56,77 % od porabljenih sredstev. 
 

20049003 Socialno varstvo starih 119.264 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo 
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec 
delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, 
razvojni in dopolnilni programi, ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pogodba o 
izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve socialna oskrba na domu 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, 
socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna 
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja 
uporabnikom teh storitev 

20050203 Sofinanciranje nege na domu 39.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zakon o socialnem varstvu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč 
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družini na domu in zagotoviti najmanj 50 % subvencije k ceni storitve nege na domu. Za občane 
občine Bled mrežo javne službe zagotavlja in financira Občina Bled, izvaja pa jo Dom dr Janka 
Benedika Radovljica. To socialno varstveno storitev opravlja 6 zaposlenih negovalk. S te 
postavke se v skladu z zakonom krijejo še stroški vodenja. Poraba sredstev v prvem polletju 
znaša  39.155,71 € oz. 65,26 % od porabljenih sredstev. 
 
41199900  Pomoč družini na domu (Dom dr. J. Benedika Radovljica) ....39.155,71 € 
 

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih 78.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pod socialne domove štejemo domove starostnikov in posebne socialne zavode. Občina je 
zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva 
so predvidena na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja. Višina potrebnih sredstev je odvisna 
od števila in plačilne sposobnosti oskrbovancev, ter cene bivanja v socialnem zavodu, struktura 
tega pa se tekom leta spreminja. Višina sredstev za ta namen znaša 160.000,00 €. Poraba 
sredstev v prvem polletju znaša  78.900,22 € oz. 49,31 % od porabljenih sredstev. 
 

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 1.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu so planirana sredstva v višini 29.286,00 € za sofinanciranje programov za starejše, 
in sicer za sofinanciranje programov zdravja, sofinanciranje programov društev upokojencev v 
občini ter  drugih organizacij in društev (zveza borcev, razna druga združenja) - sredstva 
razdeljena po razpisu, tradicionalno novoletno srečanje župana s starejšimi občani, 
sofinanciranje projekta Demochange, itd. Poraba sredstev v prvem polletju znaša  1.207,69 € oz. 
4,12 % od planiranih sredstev. Izplačila se bodo vršila v drugi polovici leta. 
 
41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše.....1.000,00 € 
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.....                         207,69 € 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 17.390 € 

Zakonske in druge pravne podlage 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in 
družin v občini 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje enkratnih 
denarnih pomoči za premostitev finančnih težav in  subvencije najemnine 

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 4.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. 
Enkratno denarno pomoč lahko na podlagi prošnje dobijo socialno ogroženi občani za nakup 
ozimnice, šolskih potrebščin, premostitve trenutne finančne stiske, ipd., če izpolnjujejo kriterije 
za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči iz proračunskih sredstev. Višina porabljenih 
sredstev za ta namen je odvisna od odobrenih vlog upravičencev. Poraba sredstev v prvem 
polletju znaša  4.001,04 € oz. 26,67 % plana. 
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20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno 
ogroženim 13.389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v skladu z zakonom zagotavlja sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih 
najemnin v višini 36.000,00 €. Sredstva bodo porabljena 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. Poleg tega je za izvedbo 
postopkov subvencioniranja (obdelava vlog za subvencije) zagotovljenih  1.000,00 €.  Poraba 
sredstev v prvem polletju znaša  13.388,76 € oz. 36,19 % plana. 
 
41129902 Subvencioniranje najemnin (profitnih in neprofitnih) ....13.388,76 € 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.390 € 

20050408 Socialno varstvo zasvojenih 7.390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej proračunski postavki v višini 7.400,00 € so namenjena sofinanciranju delovanja 
Komune Društva Žarek in Reintegracijskemu centru.  V skladu s Pogodbo o sofinanciranju 
dejavnosti Komune Društva Žarek, v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj 7-ih občin Zg. 
Gorenjske, Občina Bled prispeva svoj delež (glede na št. preb.) v višini 6.200,00 € za dejavnost in 
program Komune Društva Žarek.  V letu 2012 je začel delovati tudi Reintegracijski center, 
katerega dejavnost v skladu z dogovorom sofinancira 18 gorenjskih občin. Delež Občine Bled 
znaša za ta namen 1.200,00 €.  Poraba sredstev v prvem polletju znaša  7.390,33 € oz.99,87 % 
od planiranih sredstev. 
 
41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna)......6.200,00 € 
41200082 Reintegracijski center.....                          1.190,33 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.064 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne 
prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, 
stanovanjska in podobno). Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina 
življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in 
dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o osnovni šoli, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu 
Slovenije Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s 
področja družbenih dejavnosti v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti učencem s posebnimi potrebami brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno 
izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih 
dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti 
nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in objava razpisa za 
sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa 
sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne 
razlike med občani 

20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 13.064 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva na tej postavki  znašajo 25.000,00 €. S te proračunske postavke se 
sofinancirajo prevozi in druge socialne storitve. Sem spadajo storitve, ki jih krijemo po zakonu: 
stroške prevoza otrok in varovancev v oskrbne centre in domove (POŠ A.Janša Radovljica, POŠ P. 
Stražišarja Jesenice, CUDV M. Langusa Radovljica...), subvencioniranje prehrane socialno šibkim, 
sofinanciranje zaposlitve logopeda v OŠ A. Janša, ipd. Za sofinanciranje letovanja otrok so 
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planirana sredstva na podlagi podatkov iz preteklih let v višini 3.400,00 €. Izvajalec letovanja 
otrok, ki je izbran na republiškem razpisu, organizira poleti letovanje naših otrok v Pineti. 
Prispevek občine za vsakega otroka posebej je odvisen od dohodkov družine udeleženih otrok.  
Poraba sredstev v prvem polletju znaša  13.063,77 € oz. 52,26 % od planiranih sredstev. 
 
41199901  Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve (prevoz, prehrana, 
drugo).....13.063,77 € 
41199908  Letovanje otrok (Pinesta)    ..........................                                                                 0,00 € 
 
 

20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih društev in za sofinanciranje redne 
dejavnosti Območne organizacije Rdečega križa Radovljica v skladu z Zakonom o Rdečem križu. 
Splošno gospodarsko stanje nakazuje, da se bodo socialni problemi občanov še povečevali. S te 
postavke se financira delovanje humanitarnih društev, ki delujejo na področju občine Bled oz. 
vsa tista društva, v katere so vključeni naši občani. Občina Bled sofinancira njihovo dejavnost ali 
določen program na osnovi prijave na razpis, posredovanih poročil o delu in na osnovi plana za 
naslednje leto. Poraba sredstev v prvem polletju znaša  10.000,00 € oz. 50,00 % od planiranih 
sredstev. 
 
41200018 Transferi humanitarnim društvom  - po razpisu...........5.000,00 € 
41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva.....  5.000,00 € 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 70.806 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje 
občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih 
in cenovno ugodnih virov financiranj 

2201 Servisiranje javnega dolga 70.806 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v 
rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega 
dolga 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: - zagotavljanje rednega in 
pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, - zagotavljanje 
ustrezne strukture portfelja dolga, - spremljanje zadolževanja javnega sektorja na 
občinskem nivoju zagotavljanje optimalne likvidnosti proračun 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 70.806 € 

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 1.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.432,48 €, kar predstavlja 23,87 % plana, so bila porabljena za plačilo obresti 
za dolgoročne kredite, že najete v HYPO Bank in sicer iz naslova: - obnove športne dvorane Bled- 
izgradnje telovadnice v Osnovni šoli Gorje - vodovod in kanalizacij 
40310101 Obresti za kredit - ŠD Bled (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.).....     683,58 € 
40310102 Obresti za kredit - kanalizacija (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.).....748,90 € 
 

20260104 Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 32.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 32.080,19 €, kar predstavlja 49,35 % plana so bila namenjena za odplačila 
kredita ŠD Bled in telovadnico Gorje. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20260104-1 Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje ).....32.080,19 € 
 

20260105 Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 37.293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 37.292,98 €, kar predstavlja 49,35 % plana so bila namenjena za odplačilo 
kredita za vodovod in kanalizacijo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20260105-1 Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in kanalizacija ).....37.292,98 € 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 35.000 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 35.000 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru 
naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče 

23029001 Rezerva občine 35.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v 
skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih 
nesreč 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 
intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. 
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za 
odpravo posledic postopoma 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim 
večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 
doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 
odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, 
koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu 
naravnih nesreč 

20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč35.000 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis glavnega programa 
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za 
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 
zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu 
omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega 
proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše 
planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega 
proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne 
in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se 
lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena 
Zakona o javnih financah 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo 
pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene 
informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega 
proračuna posameznih proračunskih uporabnikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne 
in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se 
lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov 

20010501 Tekoča proračunska rezerva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
proračunske rezerve ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O 
uporabi splošne proračunske rezerve odloča župan.  
409000 Splošna proračunska rezervacija.....80.000,00 € 
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05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 1 2 . 6 3 3  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.633 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 12.633 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.633 € 

20010701 KS Bled 1.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljenih 1.094,77 €, kar predstavlja 9,80 % planiranih sredstev in sicer 
za stroške objav, gostinske storitve, ter za druge izdatke za blago in storitve.  
  
40200607 Stroški objav - drugi.....         72,00 € 
40201003 Gostinske storitve...   178,75 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 844,02 € 

20010703 KS Ribno 1.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljenih 1.668,10 €, kar predstavlja 20,62 % planiranih sredstev in sicer 
za pisarniški material, stroške objav, za druge izdatke za blago in storitve in za najemnine.  
 
402000 Pisarniški material in storitve.....                   69,80 € 
40200607 Stroški objav - drugi.....    72,00 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....      1.113,99 € 
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....412,31 € 

20010704 KS Zasip 3.383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljenih 3.383,46 €, kar predstavlja 66,46 % planiranih sredstev in sicer 
za stroške objav, gostinske storitve, ter za druge izdatke za blago in storitve in za ogrevanje.  
 
40200607 Stroški objav - drugi..... 72,00 € 
40201003 Gostinske storitve..... 647,20 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 1.134,21 € 
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo)...1.530,05 € 

20010705 KS Bohinjska Bela 4.483 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljenih 4.483,20 €, kar predstavlja 67,95 % planiranih sredstev in sicer 
za stroške objav, in  druge izdatke za blago in storitve.  
   
40200607 Stroški objav - drugi.....                      72,00 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....4.411,20 € 

20010706 KS Rečica 2.003 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do 30.6.2013 je bilo porabljenih 2.003,44 €, kar predstavlja 34,03 % planiranih sredstev in sicer 
za druge izdatke za blago in storitve, poštne in kurirske storitve ter nakup blaga po izbiri v 
Mercator.  
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve....                 1.413,89 € 
40209911 Mercator - blago po izbiri - Krajevne skupnosti...515,81 € 
40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji....              73,74 € 
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06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ  1 4 2 . 3 2 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 142.325 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za 
vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, 
stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne 
lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje 
zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni 

0603 Dejavnost občinske uprave 142.325 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve 
za prijazno javno upravo 

06039001 Administracija občinske uprave 142.325 € 

Opis podprograma 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o 
interventnih ukrepih 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev 
za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih 
informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje 
pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, 
kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve 
delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo 
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, 
nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in 
Bohinj 142.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je od načrtovanih 290.519,00 € do 30.06.2013 realiziral 
142.325,01 €, kar je 48,99 % sredstev. 
Razčlenitev: 
400000 Osnovne plače..... 67.148,62 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost..... 2.274,18 € 
400003 Položajni dodatek..... 813,73 € 
400004 Drugi dodatki..... 4.148,13 € 
400100 Regres za letni dopust..... 4.364,21 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 3.165,29 € 
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400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela..... 4.499,15 € 
400302 Povečan obseg dela .3.036,41 € 
400400 Sredstva za nadurno delo..... 2.830,27 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 7.097,10 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 5.260,75 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 424,95 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... 48,09 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 80,13 € 
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU.....1.542,83 € 
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega 
zavarovanja.....448,20 € 
402000 Pisarniški material in storitve..... 1.486,07 € 
40200003 Pisarniški material - DZS Bled..... 253,16 € 
40200102 Čistilne storitve - čiščenje uniform (OBČINSKI REDARJI)..... 224,82 € 
40200103 Salesianer - čiščenje tepiha (v najem)..... 93,48 € 
40200303 Tiskarske storitve - drugo..... 115,51 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.... .623,46 € 
402100 Uniforme in službena obleka..... 1.341,41 € 
40219911 Oprema za občinsko redarstvo (lisice, razpršilci,..)..... 368,30 € 
40220005 Elekt. energija - MIR Občinsko redarstvo  (v ŠD Bled)..... 788,16 € 
40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje..... 904,44 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta..... 792,71 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve..... 6.594,55 € 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva..... 2.717,94 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil..... 3.772,68 € 
402304 Pristojbine za registracijo vozil..... 249,94 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila..... 1.235,57 € 
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane..... 286,20 € 
40239902 Stroški pranja vozil..... 35,78 € 
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi..... 21,12 € 
402402 Stroški prevoza v državi..... 17,60 € 
402499 Drugi izdatki za službena potovanja..... 21,80 € 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.... .499,45 € 
40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o...... 2.196,00 € 
40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo.... .2.968,70 € 
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo..... 187,86 € 
40269903 Najem - tetra sistemi..... 900,00 € 
40269904 Najem stacionarnega radarja..... 2.707,20 € 
40269905 Najem  - vozilo Hunday za MIR (inšpektor)..... 1.524,10 € 
40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev..... 1.506,37 € 
40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal.... .691,49 € 
420202 Nakup strojne računalniške opreme..... 17,10 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
20010901-0 Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme.....17,10 € 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - realizacija 1.1.2013-30.6.2013 
       

 

NRP PP Konto Opis 
Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013 

Veljavni proračun 
do 30.6.2013  

Realizacija           
1.1.-30.6.2013  

Realizacija do 
17.9.2013 

Indeks 
10:9 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 

07-20010801-1     Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled 35.000,00 0,00 35.000,00 17.106,06 22.808,84 48,87 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 35.000,00 0,00 35.000,00 17.106,06 22.808,84 48,87 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 0,00 35.000,00 17.106,06 22.808,84 48,87 

07-20070701-1     Investicijsko vzdrževanje knjižnic 2.000,00 0,00 2.000,00 194,00 194,00 9,70 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 2.000,00 0,00 2.000,00 194,00 194,00 9,70 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 2.000,00 194,00 194,00 9,70 

07-20130301-1     Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.128,00 0,00 2.128,00 1.064,00 1.064,00 50,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.128,00 0,00 2.128,00 1.064,00 1.064,00 50,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.128,00 0,00 2.128,00 1.064,00 1.064,00 50,00 

07-20140101-7     Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 8.115,00 0,00 8.115,00 0,00 0,00 0,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 8.115,00 0,00 8.115,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.115,00 0,00 8.115,00 0,00 0,00 0,00 

07-20160209-1     Južna razbremenilna cesta ( JRC ) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.484,22 0,00 

  20160209   Južna razbremenilna cesta 0,00 0,00 0,00 0,00 14.484,22 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 14.484,22 0,00 

07-20160209-3     Severna razbremenilna cesta 100.000,00 0,00 100.000,00 1.500,00 41.529,00 1,50 

  20160210   Severna razbremenilna cesta 100.000,00 0,00 100.000,00 1.500,00 41.529,00 1,50 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 40.029,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 0,00 50.000,00 1.500,00 1.500,00 3,00 

07-20170102-2     Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170102   Vodotoki 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170104-117a     Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 0,00 20.000,00 4.011,48 4.560,48 20,06 

  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 0,00 20.000,00 4.011,48 4.560,48 20,06 
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Rebalans 1-
2013 

Prerezporeditve 
do 30.6.2013 

Veljavni proračun 
do 30.6.2013  

Realizacija           
1.1.-30.6.2013  

Realizacija do 
17.9.2013 

Indeks 
10:9 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 0,00 20.000,00 4.011,48 4.560,48 20,06 

07-20170201-112a     Obnova meteorne kanalizacije v občini 240.788,90 0,00 240.788,90 106.762,38 126.945,32 44,34 

  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 240.788,90 0,00 240.788,90 106.762,38 126.945,32 44,34 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 240.788,90 0,00 240.788,90 106.762,38 126.945,32 44,34 

07-20170202-114     Obnova magistralnih vodovodov 150.000,00 0,00 150.000,00 40.649,78 87.777,37 27,10 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 150.000,00 0,00 150.000,00 40.649,78 87.777,37 27,10 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 0,00 150.000,00 40.649,78 87.777,37 27,10 

07-20170205-87     Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170205-88     Center za ravnanje z odpadki Gorenjske 6.401,00 0,00 6.401,00 3.123,52 3.123,52 48,80 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 6.401,00 0,00 6.401,00 3.123,52 3.123,52 48,80 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 0,00 4.001,00 3.123,52 3.123,52 78,07 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170209-116a     Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja 20.000,00 0,00 20.000,00 1.096,70 21.300,86 5,48 

  20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 0,00 20.000,00 1.096,70 21.300,86 5,48 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 0,00 20.000,00 1.096,70 21.300,86 5,48 

07-20170303-113a     Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE ) 69.602,38 0,00 69.602,38 73.374,04 73.374,04 105,42 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 69.602,38 0,00 69.602,38 73.374,04 73.374,04 105,42 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 69.602,38 0,00 69.602,38 73.374,04 73.374,04 105,42 

07-20170404-82     JR - projekti in obratovalni monitoring 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

07-20200301-1     Nakup zemljišč 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 

  20200301   Sredstva za nakup zemljišč 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.000,00 0,00 20.000,00 18.815,00 18.815,00 94,08 

20010301-0     Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 
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  20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

20010311-1     Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 364,60 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 364,60 0,00 

    4202 Nakup opreme 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 364,60 0,00 

20010314-2     Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 10.000,00 0,00 10.000,00 172,80 453,24 1,73 

  20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 0,00 10.000,00 172,80 453,24 1,73 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 172,80 453,24 1,73 

20010344-2     Investicijsko vzdrževanje parkirišč 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 357,00 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 357,00 0,00 

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

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 357,00 0,00 

20010801-0     Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 0,00 130.000,00 62.693,00 107.447,00 48,23 

  20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 0,00 130.000,00 62.693,00 107.447,00 48,23 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 -110.000,00 20.000,00 9.307,00 15.945,00 46,54 

    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 110.000,00 110.000,00 53.386,00 91.502,00 48,53 

20010802-1     Nakup avtomobilov 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

  20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

    4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,00 

20010803-3     Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 5.500,00 2.112,00 7.612,00 5.928,09 7.449,09 77,88 

  20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 5.500,00 2.112,00 7.612,00 5.928,09 7.449,09 77,88 

    4202 Nakup opreme 5.500,00 2.112,00 7.612,00 5.928,09 7.449,09 77,88 

20010805-0     Nakup programske opreme ( 2012 ) 3.000,00 -600,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

  20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 3.000,00 -600,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

    4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.000,00 -600,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-0     Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme 4.450,00 0,00 4.450,00 17,10 139,41 0,38 
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  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 4.450,00 0,00 4.450,00 17,10 139,41 0,38 

    4202 Nakup opreme 4.450,00 0,00 4.450,00 17,10 139,41 0,38 

20010901-1     Nakup pisarniškega pohištva - MIR 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

    4202 Nakup opreme 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-5     MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 265,82 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 265,82 0,00 

    4202 Nakup opreme 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 265,82 0,00 

20020401-8     "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.320,00 0,00 7.320,00 2.440,00 5.490,00 33,33 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.320,00 0,00 7.320,00 2.440,00 5.490,00 33,33 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.320,00 0,00 7.320,00 2.440,00 5.490,00 33,33 

20020402-0     Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 ) 7.000,00 0,00 7.000,00 824,09 824,09 11,77 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.000,00 0,00 7.000,00 824,09 824,09 11,77 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,00 0,00 7.000,00 824,09 824,09 11,77 

20020404-0     Investicijska vlaganja v javna stranišča 3.000,00 -508,00 2.492,00 0,00 1.200,00 0,00 

  20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 3.000,00 -508,00 2.492,00 0,00 1.200,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 -508,00 2.492,00 0,00 1.200,00 0,00 

20020405-0     Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 2012 ) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

20030101-0     Nakup opreme za CZ 15.000,00 0,00 15.000,00 3.065,33 4.865,33 20,44 

  20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.000,00 0,00 15.000,00 3.065,33 4.865,33 20,44 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 0,00 15.000,00 3.065,33 4.865,33 20,44 

20030123-7     PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ) 13.501,00 0,00 13.501,00 7.634,70 9.799,51 56,55 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 13.501,00 0,00 13.501,00 7.634,70 9.799,51 56,55 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.501,00 0,00 13.501,00 7.634,70 9.799,51 56,55 

20030201-1     Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 72.000,00 0,00 72.000,00 15.703,43 21.977,27 21,81 
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  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 72.000,00 0,00 72.000,00 15.703,43 21.977,27 21,81 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000,00 0,00 72.000,00 15.703,43 21.977,27 21,81 

20030201-2     Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 9.957,11 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 9.957,11 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 9.957,11 0,00 

20030201-3     Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 ) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.500,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.500,00 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.500,00 0,00 

20040501-1     Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 35.000,00 0,00 35.000,00 20.704,08 20.704,08 59,15 

  20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 0,00 35.000,00 20.704,08 20.704,08 59,15 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 0,00 35.000,00 20.704,08 20.704,08 59,15 

20040601-1     Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled 325.000,00 0,00 325.000,00 4.962,43 6.196,71 1,53 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 325.000,00 0,00 325.000,00 4.962,43 6.196,71 1,53 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 319.924,00 -10.000,00 309.924,00 1.146,43 1.146,43 0,37 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.076,00 10.000,00 15.076,00 3.816,00 5.050,28 25,31 

20040603-1     Energetska sanacija - OŠ Bled 400.000,00 0,00 400.000,00 362.364,16 368.522,23 90,59 

  20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 0,00 400.000,00 362.364,16 368.522,23 90,59 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 0,00 351.542,00 338.500,24 341.359,80 96,29 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 48.458,00 0,00 48.458,00 23.863,92 27.162,43 49,25 

20060401-1     Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

  20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

    4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

20060404-1     Energetska sanacija Vrtca Bled 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

20070706-1     " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 10.000,00 0,00 10.000,00 4.865,17 5.069,92 48,65 

  20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 10.000,00 0,00 10.000,00 4.865,17 5.069,92 48,65 
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    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 10.000,00 4.865,17 5.069,92 48,65 

20070707-1     Arheološke točke v občini Bled 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

20080108-1     Spoznavajmo svet igral 65.000,00 0,00 65.000,00 1.376,92 1.376,92 2,12 

  20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 0,00 65.000,00 1.376,92 1.376,92 2,12 

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

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.377,00 0,00 1.377,00 1.376,92 1.376,92 99,99 

20090301-0     Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe 293.855,20 0,00 293.855,20 0,00 98.656,81 0,00 

  20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 0,00 293.855,20 0,00 98.656,81 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.280,00 0,00 281.280,00 0,00 98.656,81 0,00 

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

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

20120306-1     Sofinanciranje RDO Gorenjske 17.000,00 0,00 17.000,00 8.637,50 17.275,00 50,81 

  20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 0,00 17.000,00 8.637,50 17.275,00 50,81 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.000,00 0,00 17.000,00 8.637,50 17.275,00 50,81 

20120307-1     Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 0,00 174.715,20 6.060,00 6.060,00 3,47 

  20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 174.715,20 0,00 174.715,20 6.060,00 6.060,00 3,47 

    4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 174.715,20 0,00 174.715,20 6.000,00 0,00 3,43 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

20130101-1     Subvencioniranje obr.mere za naložbe v podjetništvo 3.400,00 0,00 3.400,00 43,46 55,47 1,28 

  20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.400,00 0,00 2.400,00 43,46 55,47 1,81 

    4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 0,00 2.400,00 43,46 55,47 1,81 
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20140101-10     Celostni razvoj čebelarskega središča 620,00 0,00 620,00 240,00 240,00 38,71 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 620,00 0,00 620,00 240,00 240,00 38,71 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 620,00 0,00 620,00 240,00 240,00 38,71 

20140101-12     SLOW Tourism ( čolnarna ) 6.000,00 0,00 6.000,00 145,00 1.425,00 2,42 

  20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 6.000,00 0,00 6.000,00 145,00 1.425,00 2,42 

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

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.536,00 0,00 1.536,00 145,00 1.425,00 9,44 

20150103-1     Vzdrževanje in obnova športnih objektov 75.000,00 10.800,00 85.800,00 23.948,91 23.948,91 27,91 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 75.000,00 10.800,00 85.800,00 23.948,91 23.948,91 27,91 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,00 10.800,00 85.800,00 23.948,91 23.948,91 27,91 

20150103-2     Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 35.000,00 0,00 35.000,00 24.792,42 24.792,42 70,84 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 35.000,00 0,00 35.000,00 24.792,42 24.792,42 70,84 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000,00 0,00 35.000,00 24.792,42 24.792,42 70,84 

20150503-1     Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

20160104-1     Gradnja gozdnih cest 35.716,00 0,00 35.716,00 0,00 0,00 0,00 

  20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.716,00 0,00 35.716,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 0,00 35.716,00 0,00 0,00 0,00 

20160201-2     Kolodvorska cesta ( 2012 ) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

20160201-4     Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 592.531,41 -48.387,00 544.144,41 152.344,73 334.929,43 28,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 592.531,41 -48.387,00 544.144,41 152.344,73 334.929,43 28,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135.000,00 -67.381,00 67.619,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 447.531,41 -30.000,00 417.531,41 141.360,73 295.913,41 33,86 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 48.994,00 58.994,00 10.984,00 39.016,02 18,62 
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20170103-1     Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170103   Vzdrževanje pokopališč 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170104-1     Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza 11.377,08 0,00 11.377,08 0,00 0,00 0,00 

  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 11.377,08 0,00 11.377,08 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.377,08 0,00 11.377,08 0,00 0,00 0,00 

20170202-1     Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 5.868,61 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 5.868,61 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 5.868,61 0,00 

20170202-14     Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 185.000,00 0,00 185.000,00 75.824,21 84.650,64 40,99 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 185.000,00 0,00 185.000,00 75.824,21 84.650,64 40,99 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000,00 0,00 180.000,00 75.824,21 84.650,64 42,12 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170202-16     Staro jedro Mlino 621.403,89 -1.797,00 619.606,89 6.000,00 15.795,16 0,97 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 404.446,71 -1.797,00 402.649,71 6.000,00 15.795,16 1,49 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 404.446,71 -1.797,00 402.649,71 6.000,00 15.795,16 1,49 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 35.487,22 0,00 35.487,22 0,00 0,00 0,00 

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

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 69.861,24 0,00 69.861,24 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 69.861,24 0,00 69.861,24 0,00 0,00 0,00 

  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 55.211,10 0,00 55.211,10 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.211,10 0,00 55.211,10 0,00 0,00 0,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 56.397,62 0,00 56.397,62 0,00 0,00 0,00 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 56.397,62 0,00 56.397,62 0,00 0,00 0,00 

20170204-2     KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170406   Praznično urejanje naselij 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
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20170204-9     Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 182.138,76 0,00 182.138,76 126.802,90 147.276,62 69,62 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 182.138,76 0,00 182.138,76 126.802,90 147.276,62 69,62 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 182.138,76 0,00 182.138,76 126.802,90 147.276,62 69,62 

20170206-5     "Vaško jedro Rebr " 200.000,00 0,00 200.000,00 72.207,78 142.084,37 36,10 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 150.000,00 0,00 150.000,00 69.207,78 127.084,37 46,14 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 0,00 150.000,00 69.207,78 127.084,37 46,14 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 20,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 20,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za obremenjevanje voda ) 5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 20,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 20,00 

20170303-0     Plačilo drugih storitev in dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega sistema 28.000,00 0,00 28.000,00 16.809,18 25.673,00 60,03 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 28.000,00 0,00 28.000,00 16.809,18 25.673,00 60,03 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.000,00 0,00 28.000,00 16.809,18 25.673,00 60,03 

20170403-2     Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170500-1     Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA" 3.600,00 0,00 3.600,00 2.629,89 2.815,70 73,05 

  20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 3.600,00 0,00 3.600,00 2.629,89 2.815,70 73,05 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.600,00 0,00 3.600,00 2.629,89 2.815,70 73,05 

20170502-1     Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 480,00 16,00 

  20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 480,00 16,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 480,00 16,00 

20170503-1     Blejska promenada 80.000,00 0,00 80.000,00 114,00 5.274,00 0,14 

  20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 80.000,00 0,00 80.000,00 114,00 5.274,00 0,14 

    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 -4.000,00 26.000,00 114,00 114,00 0,44 
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    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 4.000,00 54.000,00 0,00 5.160,00 0,00 

20180401-0     Nakup stanovanj 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

  20180401   Nakup stanovanja 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

    4200 Nakup zgradb in prostorov 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

20180502-1     Zagotavljnje socilanih stanovanj 40.000,00 0,00 40.000,00 17.493,65 23.993,65 43,73 

  20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 40.000,00 0,00 40.000,00 17.493,65 23.993,65 43,73 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 0,00 40.000,00 17.493,65 23.993,65 43,73 

20190101-1     Prostorsko načrtovanje - drugo 40.000,00 -4.698,00 35.302,00 12.036,00 15.322,35 34,09 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 40.000,00 -4.698,00 35.302,00 12.036,00 15.322,35 34,09 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000,00 -4.698,00 35.302,00 12.036,00 15.322,35 34,09 

20190101-14     Komasacija ZN Koritno 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-2     OPN Občine Bled 41.000,00 4.698,00 45.698,00 45.162,00 50.061,60 98,83 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 41.000,00 4.698,00 45.698,00 45.162,00 50.061,60 98,83 

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.000,00 4.698,00 45.698,00 45.162,00 50.061,60 98,83 

20190101-9     Vaško jedro Bohinjska Bela 103.198,93 0,00 103.198,93 1.200,00 1.200,00 1,16 

  20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 0,00 12.177,05 1.200,00 1.200,00 9,85 

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

    4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.199,98 0,00 3.199,98 1.200,00 1.200,00 37,50 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 91.021,88 0,00 91.021,88 0,00 0,00 0,00 

    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.021,88 0,00 91.021,88 0,00 0,00 0,00 

20260104-1     Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje ) 65.000,00 0,00 65.000,00 32.080,19 42.685,55 49,35 

  20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 0,00 65.000,00 32.080,19 42.685,55 49,35 

    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 0,00 65.000,00 32.080,19 42.685,55 49,35 

20260105-1     Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in kanalizacija ) 75.000,00 0,00 75.000,00 37.292,98 55.803,55 49,72 

  20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 0,00 75.000,00 37.292,98 55.803,55 49,72 
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    5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 0,00 75.000,00 37.292,98 55.803,55 49,72 

        5.167.942,75 -38.380,00 5.129.562,75 1.424.533,06 2.167.043,82 27,77 

 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nataša Hribar 

 
 
Bled, september  2013 

 
 
 
                                                                                        ŽUPAN OBČINE BLED 

                                              Janez Fajfar 
                                                                         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
a) Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 
435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 
10,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled 
za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:  višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev: 

 

Zemljišča s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno, ki so predmet odkupa, predstavlja v naravi 
predstavljajo del kategorizirane lokalne ceste LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo po 
Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 71/12). 

Predlagana cena zemljišča za odkup je 10,00 €/m2 v skladu s primerljivimi cenitvami 
enakovrednih zemljišč in odkupi zemljišč od preostalih lastnikov na tej cesti. 

 

   

Pripravila: 

Barbara Jančič 

  

R  I  B  N  O 
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

b) Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 
1205/5 k. o. Želeče iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last 
Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 
1205/5 k.o. Želeče v izmeri 43 m2 po ceni 30,00 €/m2 in pooblašča 
župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 
2013 se dopolni v skladu s predhodnim sklepom. 

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

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev: 

Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja ozek pas zemljišča med objektom Mlinska cesta 12 
in potokom Jezernica (travnik). Zemljišče se proda lastniku objekta Mlinska 12, ki bo v letu 2014 
v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino objekt rekonstruiral v smislu obnove starega 
mlina. 

Predlagana cena zemljišča za prodajo je 30,00 € m2 (skupaj 1.290,00€) v skladu s primerljivimi 
cenitvami enakovrednih zemljišč. 

        

    

   

Pripravila: 

Barbara Jančič 
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za 
izgradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, 
plinovodno omrežje, vodovodno omrežje, NN elektrokablovod, javna 
razsvetljava, telekomunikacijska infrastruktura) na parc. št. 
463/136 k. o. Rečica – kategorizirana javna pot JP 512462 Razgledna 
cesta II. 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:  višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 in spr.), 110. člena Zakona o 
urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in spr.), 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 zemljišču s parc. št. 463/136 k.o. Rečica.   

1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je na nepremičnini s parc. št. 463/136 k.o. Rečica v skladu s Projektom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja št. 46/2012, september 2013, izdelovalec projekta: Savinjaprojekt GIZ, 
Žalec, naziv objekta: Fekalna kanalizacija na Razgledni cesti na Bledu, gradnja v javno korist.  

2. člen 

Nepremičnina s parc. št. 463/136 k.o. Rečica 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  

Obrazložitev: 

Z namenom pridobiti gradbeno dovoljenje za kanalizacijski sistem in plinovodno omrežje v 
naselju Rečica in s tem zagotoviti nemoteno delovanje le-tega, je nujno potrebno skleniti 
služnostne pogodbe na zemljiških parcelah, ki so predmet projekta. Občini Bled z lastnico 
zemljišča s parc. št. 463/136 k.o. Rečica navedene pogodbe sporazumno ni uspelo skleniti. 

V primeru nezmožnosti sklenitve potrebne služnosti 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. 

Pravna podlaga: 

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. člen Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in spr.) 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.  

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.   
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste, na 
nepremičninah v lasti Občine Bled s seznama: 
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k.o. parc. št.  kategorija ceste 
Podhom 91/11, 87/1, 91/6 JP 512851 Pod hribom 
Podhom 137/3, 73/7, 73/2 nekategorizirana JP 
Zasip 315/2, 347/2, 309/4, 292/4 LC 150061 Breg – Piškovca – Bled 
Zasip 143/14 JP 512783 Polje III 
Zasip 9/19, 187/1, 187/8, 187/9, 187/7 nekategorizirana JP 
Zasip 9/5, 109, 8/7 LC 013571 Ledina 
Zasip 7/1, 18/22 JP 512791, 792 Ledina I, II 
Zasip 152/13, 151/5 JP 512772 V Dobje II 
Zasip 174/9 JP 512831 Dolina I 
Zasip 159/11, 155/9 JP 512841, 842 Sebenje I, II 
Selo 1127/6, 964/10 LC 012091 Kupljenik 
Bled 454/3 JP 512161 Hrastova ul. 
Bled 454/4, 270/1, 352/11, 286/5 nekategorizirana JP 
Bled 507/1, 506/6, 510/3, 511/2, 513/1, 515/35 JP 512201, 202 Jermanka I, II 
Bled 515/27, 515/31, 515/26, 515/25, 515/28 JP 512421 Prečna ulica 
Bled 514/6 LK 150061 Breg-Piškovca-Bled 
Bled 507/4, 509/1 Sebenjska cesta II, III 
Bled 20/1 LC 013521 Cesta svobode 
Bled 342/2, 269/1 JP 512092, 093 Črtomirova ul. I, II 
Bled 303/1 JP 512601 Za Pecovco do šole 
Bled 315 JP 512303 Mladinska c. III 
Bled 344/4 pločnik RC 1094 
Bled 350/3, 352/31, 352/32 JP 512431, 432 Prešernova c. I, II 
Bled 413/1 LK 013531 Grajska c. – čez Bledec 
Bled 413/2, 388/1, 435/16 LK 013541 Grajska c. – Bl. grad 
Bled 449/1, 443/7, 448/7 JP 512081, 082 C. v Vintgar I, II 
Bled 898 LK 013042 Črtomirova ul. 
Bled 369/3 JP 512391 Pod skalo 
Bled 17/11 JP 513541 C. svobode - povezava 
Ribno 150/7 LK 013582 Savska c. 
Ribno 150/10 JP 512731 Za Pižem 
Ribno 170/3, 166/6, 164/4, 207/125 LK 013583 Gorenjska ulica 
Ribno 531, 533/9, 1398 JP 513072, 076 Koritno II, VI 
Ribno 1397, 994/9, 994/7 nekategorizirana JP 
Ribno 1087/4 Bodešče IV 
Ribno 973/3, 435/2, 435/3, 13/9, 947/2, 958/3, 966/2, 973/4, 

957/2, 957/3, 958/2 
LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 

Ribno 918/31, 994/3 LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče 
Ribno 1080/2, 1080/4, 1083/2, 1082/3, 1084/2, 1170/6 Bodešče I 
Ribno 1391/1 LC 012011 Koritno-Ribno 
Ribno 207/113 JP 512751 Triglavska ul., LK 013581 Izletniška ul. 
Rečica 511/1, 511/2 LK 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna 
Rečica 382/6, 382/9, 385/5, 382/10, 438/4, 437/5, 436/3, 436/2, 

404/3, 404/2, 400/1, 398/3, 398/1, 391/9, 391/8, 390/2, 
385/12, 385/11, 385/2, 383/4, 383/2, 382/13 

LK 013021 Župančičeva c. 

Rečica 292/21, 421/3 JP 512593 Za gradom III, VII 
Rečica 431/5, 431/6, 431/10, 431/9, 431/11, 431/12, 431/8, 

431/13, 431/18, 431/19, 433/2, 433/3 
JP 513511, 512, 513 Regatni center, RC rondo, 
Kidričeva c. – Veslaška prom. 

Rečica 432/6, 435/4, 434/2 JP 513521 Rondo Zaka 
Rečica 463/176, 463/49, 463/6, 463/182, 463/183, 463/223 JP 512461 Razgledna I 
Rečica 314/8, 338/1, 314/8 nekategorizirana JP 
Rečica 34/9, 34/6 Triglavska c. IV 
Rečica 294/4, 313/1, 316/1 JP 512571 Valvazorjeva ulica 
Rečica 23/1, 24/1, 10/5, 26/10, JP 512171, 172, 174 Jamova I, II, IV 
Rečica 439 JP 512642 Župančičeva ul. II 
Rečica 263/3 JP 512232 Kolodvorska c. II 
Rečica 54/3 LK 013551 Koroška c. 
Želeče 657/9 JP 512191 Jelovška I, JP 512531 Selska c. 
Želeče 27/3 JP 512284 Levstikova IV 
Želeče 37/1, 37/2, 37/3  LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 
Želeče 39/1, 44/3, 56/4, 56/10 pločnik RC 1088 
Želeče 89/3, 90/2, 92/1, 92/5 avtobusna postaja Union 
Želeče 72/3 LK 012041 Cankarjeva c. 
Želeče 85/6 LZ 013031 Trubarjeva – Mladinska c. 
Želeče 106/8, 106/22, 106/23, 106/24, 106/21, 106/25, 1217/1, 

1217/2 
LZ 013081 Seliška cesta 

Želeče 121/6 JP 512612 Za potokom II 
Želeče 124/1, 136/13 JP 512111 Gozdarska ul. I 
Želeče 141/1, 145/1 JP 512212 Kajuhova c. II 
Želeče 226/1, 226/3 JP 512121 Gradnikova cesta 
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Želeče 235/25 JP 512272 Kumerdejeva II 
Želeče 240/1, 246/4, 296/25 JP 512102 Finžgarjeva c. II 
Želeče 249/1, 250/1, 252/1, 252/3 JP 512481, 483 Rožna ul. I, III 
Želeče 252/5, 252/12, 252/17, 253/1, 254, 296/44, 122/10, 136/24, 

296/119, 252/18, 252/19, 252/20 
LZ 013011 Gregorčičeva – Kajuhova c. 

Želeče 290/136, 290/127, 290/73, 290/68, 290/81, 1165/8, 1165/7, 
1165/11, 1165/12, 1165/13 

LK 013511 Pot na Lisice 

Želeče 305/8, 322/5, 305/11, 321/12, 309/27, 311/10, 305/10, 
309/26, 309/25 

LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče 

Želeče 309/12, 325/2 JP 512181 Jarška cesta 
Želeče 321/3, 321/14 JP 512352 Naselje J. Bernarda II 
Želeče 379/9 JP 512021 Alpska c. I 
Želeče 422/3, 705/2, 719/3 nekategorizirana JP 
Želeče 708/1 JP 512193 Jelovška c. III 
Želeče 708/10 JP 512541 Taleška ulica 
Želeče 709/3 JP 512071 Cesta v Megre 
Želeče 719/1, 718/1, 809/9 JP 512401, 402 Pod Stražo I, II 
Želeče 774/5, 774/9 JP 512631 Želeška cesta 
Želeče 931/2  JP 512441 Prežihova I 
Želeče 136/25 JP 512111 Gozdarska I 
Želeče 1214/1 LK 013042 Črtomirova ulica 
Želeče 1214/2 JP 512152 Grič II 
Želeče 1216 JP 512431 Prešernova I 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:  višja svet. za premoženjske zadeve mag. Barbara Jančič
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Obrazložitev: 

V skladu s 39. členom Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12), v nadaljevanju ZCes-1, so 
občinske ceste v lasti občin, na njih pa želimo vzpostaviti grajeno javno dobro lokalnega pomena 
v skladu z določili Zakona graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04-UPB1 in spr.), v nadaljevanju 
ZGO. S tem sklepom se ažurira zemljiškoknjižni vpis nepremičnin v lasti Občine Bled, ki v naravi 
predstavljajo kategorizirane ceste, zato se v ZK zaznamuje javno dobro. 

V skladu z 2. členom ZGO so grajeno javno dobro zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo 
glede na namen njihove uporabe določa zakon oz. predpis, izdan na podlagi zakona, in na njih 
zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. ZCes-1 v 3. členu opredeljuje pojem javne ceste, ki 
je prometna površina splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravili cestnega prometa. Javne 
ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa; na njih pa ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. ZCes-1 deli javne ceste na državne ceste, 
ki so v lasti države, in občinske ceste, ki so v lasti občin. Kategorizacijo javnih cest določa Odlok o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 71/12). 

Objekt, ki je po določbah ZGO lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava.  

V sklepu navedene nepremičnine izpolnjujejo pogoje za vzpostavitev grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena na njih v skladu z določili ZGO in ZCes-1 v povezavi z Odlokom o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Bled, zato predlagamo, da občinski svet sprejeme sklep o 
vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št.: 

Pripravila:  

Barbara Jančič 
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Grafični prikaz po katastrskih občinah: 
 
k.o. Podhom 

 
 
 
 
k.o. Zasip 
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k.o. Selo pri Bledu 

 
 
 
k.o. Bled 
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k.o. Ribno 

 
 
 
k.o. Ribno 
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k.o. Rečica 

 
 
k.o. Rečica 
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k.o. Želeče 

 
k.o. Želeče 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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6) Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture. 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen 
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Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št.  77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Pravilnika o vodenju evidence javne 
infrastrukture na podrocju kulture (Uradni list RS, št. 11/2003 in 16. člena Statuta Občine Bled 
UPB – 1 (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/12) je Občinski svet na _____seji dne ____________ sprejel  

S K L E P 

 o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

1. člen 

Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Bled so naslednje nepremičnine: 

1. Hiša Bodešče 12 

- parcela št. 1086/0 k.o. 2192 - Ribno (ID 1126034), stanovanjska stavba 161 m2, dvorišče 261 
m2, stavba 35 m2; 

- parcela št. 1087/1 k.o. 2192 - Ribno (ID 1503596), sadovnjak 649 m2. 

2. Mrakova domačija 

- parcela št. 257/0 k.o. 2189 - Rečica (ID 1587119), stanovanjska stavba 105 m2, gospodarsko 
poslopje 119 m2, dvorišče 682 m2; 

- parcela št. 258/0 k.o. 2189 - Rečica (ID 4442297), sadovnjak 605 m2. 

3. Festivalna dvorana 

- parcela št. 361/2 k.o. 2190 - Bled (ID 4232802), stavba 1.341 m2, dvorišče 108 m2; 

- parcela št. 360/0 k.o. 2190 - Bled (ID 1041707), travnik 1.395 m2. 

4. Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 

- parcela št. 75/1 k.o. 2191 - Želeče (ID 12286), poslovna stavba 471 m2, dvorišče 724 m2 – samo 
prostori knjižnice v tem objektu. 

5. Kulturni dom Zasip 

- parcela št. 153/1 k.o. 2183 - Zasip (ID 5282081), travnik 439 m2; 

- parcela št. 153/2 k.o. 2183 - Zasip (ID 3940027), stavbišče 213 m2 - razen lastniškega 
stanovanja v tem objektu. 

6. Kulturni dom Bohinjska Bela 

- parcela št. 155/2 k.o. 2194 - Bohinjska Bela (ID 4662698), stavbišče 83 m2 – samo prostori 
Kulturnega društva Bohinjska Bela v tem objektu; 

- parcela št. 155/1 k.o. 2194 - Bohinjska Bela (ID 3151548), sadovnjak 507 m2. 
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7. Kulturni dom Ribno 

- parcela št. 8/6 k.o. 2192 - Ribno (ID 3813511), poslovna stavba 528 m2 – samo prostori 
Kulturnega društva Ribno v tem objektu. 

2. člen 

Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, ki je v javni 
lasti in se pretežno uporablja za kulturne namene. 

3. člen 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se na predlog Občine Bled zaznamuje v zemljiški knjigi kot 
javna infrastruktura na področju kulture. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Številka:                                                                                                            ŽUPAN 

Datum:                                                                                                       Janez Fajfar 
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OBRAZLOŽITEV: 

1. Pravni temelj: 

Pravni temelj za sprejem akta je 70. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011), ki določa pogoje in način določitve javne 
infrastrukture na področju kulture. Zakon v omenjenemu členu določa, da javno kulturno 
infrastrukturo sestavljajo nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi. 

Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem 
zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno omejiti uporabo, 
upravljanje in razpolaganje na področju kulturnih dejavnosti. Pristojni organ lokalne skupnosti s 
sklepom ugotovi katere nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi 
sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nepremičnine se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot 
javna kulturna infrastruktura. 

V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Ur. l. RS, št. 
11/2003) vodi evidenco javne infrastrukture na področju kulture Ministrstvo za kulturo na 
podlagi sklepa občinskega sveta. 

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 

S sklepom se zagotavlja pravno podlago, da lahko Ministrstvo za kulturo do 100% financira 
obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 

Sprejem predlaganega sklepa neposrednih finančnih posledic ne predvideva, se pa s sklepom 
zagotavlja pravno podlago, da lahko Ministrstvo za kulturo do 100% financira obnovo objektov, ki 
so zajeti v sklepu. 

Razlika med stvarnim premoženjem, ki se uporablja za kulturne dejavnosti in ni razglašeno za 
javno kulturno infrastrukturo, ter stvarnim premoženjem s statusom javne kulturne 
infrastrukture je le v zagotavljanju trajne namembnosti objekta za kulturne dejavnosti. 

Upoštevati pa je potrebno tudi določbo 76. člena ZUJIK, ki določa, da lahko lokalna skupnost del 
javne kulturne infrastrukture, ki ni več potreben za opravljanje kulturne dejavnosti, uporabi tudi 
za druge namene, vendar pa se nameni dohodek v investicije v javno kulturno infrastrukturo. 

 

Pripravila: 

Mag. Barbara Jančič 

Andrej Eržen  
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7) Seznanitev z investicijsko namero  za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah 

 

Gradivo bo posredovano naknadno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  1. Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za 
obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah. 

  2. Prenova Sodarjeve domačije se uvrsti v Načrt razvojnih 
programov in uskladi s predlogom proračuna za leto 2014. 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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8) Seznanitev z investicijsko namero  za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca 
Bled 

 

Gradivo bo posredovano naknadno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za 
energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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9) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPOV:   Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2014 in soglaša, da se o predlogu opravi javna 
razprava. 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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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 
- UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na __ .redni seji, dne ________ sprejel 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2014 

(PREDLOG) 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2014 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

2. člen 

(splošni del proračuna) 

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni štirimestnih kontov.  

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.184.348,00 
  
70 DAVCNI PRIHODKI 6.303.902,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.200.000,00 
703 Davki na premoženje 1.374.000,00 
704 Domači davki na blago in storitve 729.902,00 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.885.398,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 792.748,00 
711 Takse in pristojbine 7.500,00 
712 Globe in druge denarne kazni 226.000,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 330.450,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.528.700,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  450.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400.000,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred. 50.000,00 

73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
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731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.545.048,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.545.048,00 
  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.958.548,00 
  
40 TEKOČI ODHODKI 4.095.218,10 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 710.015,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 131.870,00 
402 Izdatki za blago in storitve 3.075.989,10 
403 Plačila domačih obresti 6.000,00 
409 Rezerve 171.344,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.849.902,00 
410 Subvencije 306.175,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  225.617,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  462.043,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.856.067,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.882.346,90 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.882.346,90 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.081,00 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki 116.081,00 
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom 15.000,00 

  
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  - 1.774.200,00 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 

5.000,00 

75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 5.000,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV  

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih     
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

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

5.000,00 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
VII. ZADOLZEVANJE (500) 1.900.000,00 
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50 ZADOLZEVANJE  
500 Domače zadolževanje 1.900.000,00 

  
VIII. ODPLACILA DOLGA (550)  130.800,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 130.800,00  

550 Odplačila domačega dolga 130.800,00 
  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–
V.–VIII.) – ali 0 ali + 

0 

  
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.- VIII.) 1.769.200,00  
  
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) =  - III. +1.774.200,00 
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013 0 

9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )  

 

3. člen 

(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 

(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne 
pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. 

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. 

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

4. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

 

5. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi 
naslednji prihodki: 
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1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, 
predvidenih v finančnem načrtu; 

2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in 
druge namene na področju turizma; 

3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na 
področju turizma; 

4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč; 
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za 

izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;  
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za 

urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov; 
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje; 
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih 

programov; 
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; 
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske 

izboljšave na kanalizacijskem sistemu; 
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje 

programov stanovanjske politike; 
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest; 
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda; 
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene; 
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem; 
16. povračila za delovanje MIR; 
17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in 
odhodkov proračuna. 

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v 
naslednje leto za isti namen. 

6. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 

Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske 
postavke - konto. 

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog 
pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj odloča župan brez omejitev. 

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik 
sveta brez omejitev. 

Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, 
in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe. 
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V obseg prerazporeditev ne štejejo: 

- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke; 
- prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;  
- prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene); 
- prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov. 

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in 
naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena 
ZJF. 

Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o  veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji. 

7. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, 
ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2015 70 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni 
proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih 
sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter 
pripadajočih postavk udeležbe občine Bled. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
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8. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez 
predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

9. člen 

(proračunski skladi) 

Proračunski sklad občine je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic 
po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2014. 

Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR (za 
posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet. 

10. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske 
rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna 
ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. 

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa 
občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000,00 EUR za 
posamezen namen. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova 
pooblastila, odloča občinski svet. 

Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2014 je določen v višini 100.000,00 EUR. 
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IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOZENJEM OBČINE 

11. člen 

(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR. 

12. člen 

(posebna pooblastila župana) 

Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec 
socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev. 

Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled,  ko vrtec vloži predlog 
za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino 
izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v 
Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan mora v 
primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje 
sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb. 

13. člen 

(nakup stvarnega premoženja) 

Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost 
transakcije ne presega 10.000,00 EUR. 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 

14. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10a. in 10e. člen ZFO-1. 

Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 
2014 prevzema obveznosti v skupni višini 1.900.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 
letih od 1. 1. 2015 dalje, za poravnavo obveznosti nastalih iz naslova energetske sanacije Vrtca 
Bled. 

V ta namen Občina Bled najema kredit v višini 1.900.000,00 € za dobo 10 let. 

Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.  



   
 

223 

Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo. 

Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov. 

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 
50.000,00 EUR odloča občinski svet. 

Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

(začasno financiranje v letu 2014) 

V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2015 se smiselno uporabljajo določila 
tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

16. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. 1. 2014 dalje. 

 

Številka: _________________________ 

Kraj, datum: _____________________ 

 

       Ž U P A N  

       Janez Fajfar, univ. dipl. etnol., prof. geog. 
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A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za 
izvedbo  teh  programov. Pri  določitvi proračuna občine  je  najprej  potrebno upoštevati 
dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in 
nedavčnih prihodkov). V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi 
akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo 
splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna se uporabljajo naslednje pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB in 110/11-ZDIU12),  
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),  
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),  
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 
88/05-popr.,138/06 in 108/08) in  
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  
 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10,104/10 in 104/11).  
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine 
upoštevati:  
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),  
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).  
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 
69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12 ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se 
nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v 
nadaljevanju: ZSPDSLS).  
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B. PRIPRAVA PRORAČUNA ZA LETO 2014 V SKLADU S    
            PREDPISANO PROGRAMSKO KLASIFIKACIJO 

 
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja . 
Obvezne priloge proračuna občine: 
-  PRILOGA I :   Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih  
                           terjatev in naložb, zadolževanja in odplačila dolgov; 
-  PRILOGA II :  Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov 
-  PRILOGA III : Povezava med programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov in  
                           funkcionalno klasifikacijo 
 

Minister za finance je na podlagi določbe 5. ostavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal 
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 
88/05-popr.,138/06 in 108/). S tem je dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po 
programski klasifikaciji, ki bo poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in 
omogočila doseganje primerljivosti med proračunu občin.  
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po 
naslednjih klasifikacijah: institucionalni, ekonomski, programski, funkcionalni. 
 
Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva. To so 
neposredni proračunski uporabniki. V občini je razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov 
sledeča: 
01 Občinski svet 
02 Nadzorni odbor 
03 Župan 
04 Občinska uprava 
05 Krajevne skupnosti 
06 MIR ( medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj ) 
Ekonomska klasifikacija daje odgovor na vprašanje kaj se plačuje iz javnih sredstev.  Pri pripravi 
proračun je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Proračun občine Bled je pripravljen na nivoju 4-mestnega konta. 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
Programska klasifikacija je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe,  glavni programi in podprogrami. 
Izdatki občine Bled se v skladu z omenjenim pravilnikom razvrščajo v: 
področja proračunske porabe ( 19 področij  ) 
glavne programe ( 37 glavnih programov ) 
podprograme ( 64 podprogramov ) 
Funkcionalna klasifikacija je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov in je namenjena prikaz razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih 
funkcijah občine.  Izdatke proračuna občine Bled razvrščamo v 10 funkcij. 
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I .  S P L O Š N I  D E L  P R O R A Č U N A  

 
A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  2 6 . 1 4 2 . 8 9 6  €  
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 12.184.348 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 6.303.902 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.200.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Davek na dohodek in dobiček predstavlja odstopljeni del dohodnine občanov. Ministrstvo za 
finance na podlagi ugotovljene primerne porabe za občine z državnim proračunom določi višino 
povprečnine, ki se uskladijo s korekcijskimi faktorji (število prebivalcev, dolžina lokalnih cest in 
javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev, mlajših od 15 let in delež prebivalcev, 
starejših od 65 let v občini). Primerna poraba tako predstavlja primeren obseg sredstev za 
financiranje zakonsko določenih nalog.  
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem 
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. 
Omenjenih 54 % dohodnine se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, 
preostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa 
se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim 
obsegom sredstev za financiranje primerne porabe in nato še z dodatno solidarnostno 
izravnavo. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v 
višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada 
občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne 
porabe. 
703 Davki na premoženje 1.374.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, in sicer 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča skupaj za pravne in fizične osebe ter davek od 
premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo. NUSZ se poviša od lanske osnove za 
ocenjeno stopnjo inflacije (2,5 %). 
Med davke na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki 
na promet nepremičnin in finančno premoženje.   
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..... 767.000,00 € 
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb..... 384.000,00 € 
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.....5.000,00 € 
703100 Davek na vodna plovila..... 2.000,00 € 
703200 Davek na dediščine in darila..... 30.000,00 € 
703201 Zamudne obresti davkov občanov..... 1.000,00 € 
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb..... 50.000,00 € 
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb..... 100.000,00 € 
 
704 Domači davki na blago in storitve 729.902 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Prihodki so načrtovani na osnovi ocene realizacije 2013 in napovedi za leto 2014. Med 
omenjenimi prihodki največji delež predstavlja turistična taksa, velik delež pa tudi okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov.  
 
704403 Davek na dobitke od iger na srečo.....    6.500,00 € 
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.....60.000,00 € 
704704 Turistična taksa.....    630.000,00 € 
704706 Občinske takse od pravnih oseb.....    2.400,00 € 
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov.....    250,00 € 
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704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.....    10.752,00 € 
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov..... 20.000,00 € 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.885.398 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 792.748 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Med največjimi prihodki so najemnine za vodovod, kanalizacijo in zbirni center, ki pa so 
namensko porabljene za investicijska vlaganja oz. subvencioniranje v primeru, da obratovanja 
ne pokriva ekonomska cena. Sem se uvrščajo tudi najemnine od drugega stvarnega premoženja, 
ki ga občina daje v najem. Sicer pa sta med večjimi prihodki še koncesijska dajatev od posebnih 
iger na srečo in od koncesij za podeljeno vodno pravico. 
 
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled.....  2.500,00 € 
71030001 Doro turist - najem zemljišča.....  4.500,00 € 
71030002 Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli d.d......  6.000,00 € 
71030003 Prihodki od oddaje v najem - drugo.....  1.000,00 € 
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore.....  5.000,00 € 
71030101 Prihodki od najema parkirišč.....  15.000,00 € 
71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled.....  2.500,00 € 
71030115 Najemnina - Jurček Hom.....  7.500,00 € 
71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon.....  1.500,00 € 
71030118 Najemnina - ZD Ribno - ITP Nadja Dežman s.p.,  2.000,00 € 
71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p......  1.500,00 € 
71030121 Najemnina ZD Ribno - Pekarna Planika.....  1.500,00 € 
71030122 Najemnina - trgovina v ŠD.....  2.000,00 € 
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja.....  35.000,00 € 
71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o......  113.073,00 € 
71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju....  272.175,00 € 
71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center.....  20.000,00 € 
71030411 Prih. od drugih najemnin - od stavbnih zemljišč.....  1.000,00 € 
71030412 Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega stolpa) v Veliki Zaki (Polak)..... 
  1.500,00 € 
71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno.....  5.000,00 € 
71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf.....  6.000,00 € 
71030415 Najemnina - Straža.....  35.000,00 € 
71030416 Najemnina - Grajsko kopališče.....  9.000,00 € 
71030602 Koncesija - Adria plin.....  50.000,00 € 
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.....  160.000,00 € 
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.....  30.000,00 € 
71039913 Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na javnem dob.....  2.500,00 € 
711 Takse in pristojbine 7.500 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Prihodki so načrtovani glede na oceno realizacije leta 2013. 
712 Globe in druge denarne kazni 226.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Prihodki so načrtovani glede na oceno realizacije leta 2013. Glavni prihodek predstavljajo globe, 
ki jih zaračunava MIR za različne, predvsem prometne, prekrške. 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 330.450 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Prihodki so načrtovani glede na oceno realizacije leta 2013. Glavni prihodek v višini 310.000 € 
predstavljajo parkirnine. 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.528.700 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Največji delež omenjenih prihodkov predstavljajo:  
1. prihodki od komunalnih prispevkov po odloku o programu opremljanja in merilih za 
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odmerjanje komunalnega prispevka (prihodki so odvisni od števila novogradenj, adaptacij in 
preureditev že obstoječih objektov), ki se porabijo za urejanje komunalne infrastrukture v 
občini; 
2. prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijo, ki se porabijo za nove 
investicije v kanalizacijski sistem;  
3. prihodki od prispevkov za kanalščino in čiščenje, ki se porabijo za pokrivanje obratovalnih in 
kapitalskih stroškov kanalizacije in čistilne naprave. 
 
71410002 Prihodki od poslanih opominov (obrest, str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov).....
  500,00 € 
71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled.....  1.000,00 € 
71410027 Refundacije stroškov - drugo.....  15.000,00 € 
71410031 Ref.str. - UE Radovljica.....  600,00 € 
71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom ).....  1.000,00 € 
71410042 Ref.str.-Pekarna Planika-Izletniška 11, Ribno.....  200,00 € 
71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno.....  250,00 € 
71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno-Gašperšič Iztok.....  150,00 € 
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov.....  100.000,00 € 
71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo.....  500.000,00 € 
71419957 TNP - povračilo za odplačilo služnosti.....  25.000,00 € 
71419965 Družinski pomočnik-vračilo iz SPIZ-a.....  5.000,00 € 
71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o......  480.000,00 € 
71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o......  400.000,00 € 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 450.000 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj.....250.000,00 € 
72009901 Prihodki od prodaje zgradbe TVD Bled.....150.000,00 € 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.....50.000,00 € 
 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.545.048 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.545.048 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Med transferne prihodke so uvrščena prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev 
drugih občin. Nekateri prihodki so sistemske narave (npr. za vzdrževanje gozdnih cest, za 
pokrivanje stroškov na področju požarnega varstva ipd.), drugi pa so vezani na sofinanciranje 
predvsem investicij ter drugih razvojnih projektov. 
 
74000101 MKGP - za vzdrževanje gozdnih cest.....  20.000,00 € 
74000105 RAGOR - "Kako se pa pri vas reče".....  6.220,00 € 
74000110 MORS - sredstva za požarno takso.....  15.400,00 € 
74000137 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču".....  55.000,00 € 
74000138 SVLR ( Švicarski finančni mehanizem ) - "Energetska sanacija OŠ Bled"..... 
  14.000,00 € 
74000139 MKGP ( Razvoj podeželja) - "Vaško jedro Boh. Bela ".....  276.128,00 € 
74000148 MGRT / 21. člen ZFO.....  106.000,00 € 
74000150 MGRT - ESRR / Razvoj regij "Staro jedro Mlino".....  685.000,00 € 
74000151 MGRT - ESRR / Razvoj regij "ReNaTus".....  461.500,00 € 
74000152 MKGP / Postavitev otroških igral.....  25.000,00 € 
74000153 MKGP / Nabava opreme za KUD Ribno.....  13.000,00 € 
74000154 Fundacija za šport - " Športni park OŠ Bled ".....  20.000,00 € 
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74000158 MIP - Energetska sanacija Vrtca  Bled.....  417.000,00 € 
74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja.....  5.000,00 € 
74000412 SVLR - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled - Bohinj.....  65.000,00 € 
74000413 Min.za delo in družino-sofinanciranje Druž.pomočnika.....  8.000,00 € 
74010011 Občina Gorje-povr.str.-obresti za kredite Hypo-telovadnica OŠ Gorje..... 500,00 € 
74010012 Občina Gorje-povr.str.-obrok za kredit Hypo-telovadnica OŠ Gorje.....  22.300,00 € 
74010013 Občina Gorje-povr.str.-GSM pozivanje.....  500,00 € 
74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo.....  500,00 € 
74010015 Občina Gorje - nakazilo kanalščine + čiščenje ( ČN ).....  66.500,00 € 
74010016 Občina Bohinj - povr.mat.str.(inšpektor 50%+redarji Bohinj).....  25.000,00 € 
74010017 Občina Bohinj - povr.str.plača redarji Bohinj 100%  in inšpektor 50%..... 115.000,00 € 
74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator)..... 
  7.500,00 € 
74010019 Občina Bohinj - povr.str.od najemnin za MIR (vozila,računalniki,pohištvo)..... 
  1.000,00 € 
74010020 Občina Bohinj - povr.str.od nakupov OS za MIR.....  3.000,00 € 
74010101 Občina Gorje - za zbirni center.....  30.000,00 € 
74010103 Občina Gorje-nakazilo po mediaciji-za telovadnico OŠ Gorje.....  37.500,00 € 
74010105 Prihodki drugih občin : ReNaTus.....  43.500,00 € 
 
 
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  13.958.548 €  
40 TEKOČI ODHODKI (4.095.218 € )  
Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim 
vključno s prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, obresti za 
odplačilo dolga ter splošno proračunsko rezervo ( za nepredvidene namene) in proračunsko 
rezervo ( za odpravo posledic naravnih nesreč ) ter sredstva stanovanjskega sklada.  
 
41 TEKOČI TRANSFERI ( 2.849.902 € )  
Med tekočimi transferi se izkazujejo vsa nepovratna povračila, za katera plačnik od prejemnika 
sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz prejemnik teh 
sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. V to kategorijo stroškov so uvrščene suvencije 
javnim podjetjem, tekoči transferi posameznikom, gospodinjstvom ter drugim neprofitnim 
organizacijam in ustanovam, ter tekoči transferi javnim zavodom.  
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI ( 6.882.346 € )  
Med investicijskimi odhodki se izkazujejo odhodki namenjeni za nakup osnovnih sredstev, za 
rekonstrukcijo in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb. Investicijski 
odhodki pomenijo povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine ter njenih osnovnih 
sredstev v bilanci občine. Med investicijske odhodke uvrščamo nakup in gradnjo osnovnih 
sredstev, novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup 
zemljišč, nakup licenčne programske opreme ter študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investijski inženiring.  
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 131.081 € )  
Med investicijskimi transferi se izkazujejo odhodki, kot investicijski transfer pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki ( npr. Gasilska zveza ), in investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom ( javnim zavodom - šole, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica ). Za 
prejemnika sredstev omenjeni transferi ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do 
občine, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Ti transferi ne pomenijo 
povečanje realnega premoženja občine in ne povečuje vrednost osnovnih sredstev v bilanci 
občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh transferov. 
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40 TEKOČI ODHODKI 4.095.218 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 710.015 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so za leto 2014 so načrtovana v enakem obsegu 
kot 2013. 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 131.870 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so za leto 2014 so načrtovana v enakem obsegu kot 
2013. 
402 Izdatki za blago in storitve 3.075.989 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev 
neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu 
delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo 
izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne 
storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške 
tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge 
operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki 
za tekoče vzdrževanje, kjer večino sredstev namenimo podjetju WTE za upravljanje s 
kanalizacijo, in za tekoče vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin. Sledijo jim drugi 
operativni odhodki. 
403 Plačila domačih obresti 6.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
V letu 2014 predvidevamo odplačilo obresti za najete kredite.   
409 Rezerve 171.344 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev za: 
- oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov; 
- za oblikovanje stalne proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 
množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva stalne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 1,5 % prejemkov proračuna. 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.849.902 € 

410 Subvencije 306.175 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Večina subvencij je namenjena izvajalcem javnih gospodarskih služb zaradi razlike med 
obratovalnimi stroški in prihodki. Subvencije v višini 20.000 € pa so namenjene posameznikom 
ali pravnim osebam na področju gospodarstva in kmetijstva. 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 225.617 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Skoraj polovica je namenjena oskrbi 
starejšim ali mlajšim oskrbovancem na domu, velika deleža pa sta namenjena tudi pomoči ob 
rojstvu otroka in subvencioniranju stanovanjskih najemnin. 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 462.043 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 
sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, 
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športna, humanitarna, invalidska, veteranska ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki 
izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne 
družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost občine. V to podskupino so uvrščeni tudi 
transferi političnim strankam. 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.856.067 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Drugi tekoči transferi so v glavnem namenjeni sofinanciranju zavodov v občini, ki izvajajo javne 
storitve. Največji prejemniki so: 
- Vrtec Bled in drugi vrtci z otroci z Bleda 
- Turizem Bled 
- Knjižnica Bled 
- Dom Janka Benedika 
- OŠ Bled 
- Glasbena šola Radovljica 
Preko 14.000 € namenjamo tudi Razvojni agenciji Zg. Gorenjske (Ragor) za razvojne projekte. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.882.347 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.882.347 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo 6.882.346,90 €. Ta znesek predstavlja vse 
investicije v občini, od katerih se jih največ nanaša na gradnjo prometne in druge komunalne 
infrastrukture, največji posamičen delež v letu 2014 predstavlja energetska sanacija in 
rekonstrukcija Vrtca Bled ter druge investicije, prav tako pa je pomembna tudi priprava 
projektne dokumentacije. Vključene so tudi vse drobne investicije npr. v kulturnih domovih ipd. 
Podrobno so vsi ti odhodki opredeljeni v posebnem delu proračuna. 
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.081 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki116.081 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, 
namenjamo 116.081 €, vse za delovanje sistemov civilne zaščite in protipožarne varnosti. 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 15.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (Vrtec Bled in Zavod za kulturo) 
namenjamo 15.000 €. 
 
 
 
 

B .  R A Č U N  F I N A N .  T E R J A T E V  I N    N A L O Ž B   

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  5.000 €  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000 € 

750 Prejeta vračila danih posojil 5.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Planiramo 5.000 € sredstev iz naslova prejetih anuitet od danih stanovanjskih kreditov, ki so bili 
odobreni posameznikom iz Stanovanjskega sklada bivše Občine Radovljica. S podpisom Sklepa o 
sporazumni razdelitvi premoženja Občine Radovljica se kupnine in anuitete za nakupe stanovanj 
iz stanovanjskega sklada nakazujejo na račun Občine Bled po dohodninskem ključu (občina Bled 
32,263 %). 
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C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A   

5 RAČUN FINANCIRANJA  1.900.000 €  

50 ZADOLŽEVANJE 1.900.000 € 

500 Domače zadolževanje 1.900.000 € 
Obrazložitev podskupine - K3 
Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 
2014 prevzema obveznosti v skupni višini 1.900.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 
letih od 1.1.2015 dalje, za poravnavo obveznosti nastalih iz naslova energetske sanacije Vrtca 
Bled. 31. 12. 2014 pa iztečejo vse pretekle obveznosti iz naslova danih posojil (telovadnica OŠ 
Gorje, knjižnica, športna dvorana). 
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil 
(glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih 
obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih 
uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne 
preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v 
letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega 
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih 
obratov. 
50010105 Najeti kredit - Energetska sanacija Vrtca Bled.....1.900.000,00 € 
 

55 ODPLAČILA DOLGA 130.800 € 

550 Odplačila domačega dolga 130.800 € 
Zaradi bruto izkaza prihodkov in odhodkov je v Računu financiranje prikazano skupno odplačilo 
kredita, tako Občine Bled kot Občine Gorje. Delež obroka, ki ga odplačuje Občina Gorje za 
telovadnico OŠ Gorje, je prikazan med prihodki, kot povrnitev stroškov za obroke kredita preko 
Hypo banke za investicijo v telovadnico OŠ Gorje. Nakazilo iz proračuna Občine Gorje je na 
prihodkovni strani na kontu 740100-12 Prejeta sr. iz občinskih proračunov v višini 20.300 €. 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 11.489.616,85 11.538.788,85 12.184.348,00 105,59 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.175.153,00 9.170.653,00 9.189.300,00 100,20 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.426.114,00 6.426.114,00 6.303.902,00 98,10 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.331.008,00 4.331.008,00 4.200.000,00 96,98 

7000   Dohodnina 4.331.008,00 4.331.008,00 4.200.000,00 96,98 

              

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.375.197,00 1.375.197,00 1.374.000,00 99,91 

7030   Davki na nepremičnine 1.162.000,00 1.162.000,00 1.191.000,00 102,50 

7031   Davki na premičnine 2.001,00 2.001,00 2.000,00 99,95 

7032   Davki na dediščine in darila 61.000,00 61.000,00 31.000,00 50,82 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 150.196,00 150.196,00 150.000,00 99,87 

              

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 719.909,00 719.909,00 729.902,00 101,39 

7044   Davki na posebne storitve 6.507,00 6.507,00 6.500,00 99,89 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 713.402,00 713.402,00 723.402,00 101,40 

              

706   DRUGI DAVKI 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.749.039,00 2.744.539,00 2.885.398,00 105,13 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  774.973,00 774.973,00 792.748,00 102,29 
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KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

7100   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 21,00 21,00 0,00 0,00 

7102   Prihodki od obresti 17.000,00 17.000,00 2.500,00 14,71 

7103   Prihodki od premoženja 757.952,00 757.952,00 790.248,00 104,26 

              

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000,00 5.000,00 7.500,00 150,00 

7111   Upravne takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 7.500,00 150,00 

              

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  214.660,00 214.660,00 226.000,00 105,28 

7120   Globe in druge denarne kazni 214.660,00 214.660,00 226.000,00 105,28 

              

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 346.824,00 346.824,00 330.450,00 95,28 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 346.824,00 346.824,00 330.450,00 95,28 

              

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.407.582,00 1.403.082,00 1.528.700,00 108,95 

7141   Drugi nedavčni prihodki 1.407.582,00 1.403.082,00 1.528.700,00 108,95 

              

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 207.000,00 207.000,00 450.000,00 217,39 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 157.000,00 157.000,00 400.000,00 254,78 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 157.000,00 157.000,00 400.000,00 254,78 

              

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

  

OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 

              

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

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

              

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

              

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.107.463,85 2.161.135,85 2.545.048,00 117,76 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.107.463,85 2.161.135,85 2.545.048,00 117,76 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.776.546,20 1.825.418,20 2.192.248,00 120,10 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 315.917,65 320.717,65 352.800,00 110,00 

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

              

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

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

              

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

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

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

              

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 11.530.737,85 11.579.909,85 13.958.548,00 120,54 
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KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.986.644,58 3.959.845,92 4.095.218,10 103,42 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 709.015,00 710.015,00 710.015,00 100,00 

4000   Plače in dodatki 551.375,00 550.375,00 550.375,00 100,00 

4001   Regres za letni dopust 13.092,00 12.071,00 12.071,00 100,00 

4002   Povračila in nadomestila 52.620,00 52.620,00 52.620,00 100,00 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 34.560,00 35.560,00 35.560,00 100,00 

4004   Sredstva za nadurno delo 24.000,00 26.021,00 26.021,00 100,00 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 33.368,00 33.368,00 33.368,00 100,00 

              

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 132.870,00 131.870,00 131.870,00 100,00 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.900,00 56.900,00 56.900,00 100,00 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.200,00 46.200,00 46.200,00 100,00 

4012   Prispevek za zaposlovanje 420,00 420,00 420,00 100,00 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 700,00 700,00 700,00 100,00 

4015   Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 27.650,00 27.650,00 27.650,00 100,00 

              

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  3.003.343,13 3.019.058,43 3.075.989,10 101,89 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 283.210,48 291.060,63 309.134,10 106,21 

4021   Posebni material in storitve 37.760,00 35.541,00 36.311,00 102,17 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 161.051,00 163.668,00 161.435,00 98,64 

4023   Prevozni stroški in storitve 155.688,00 153.488,00 153.788,00 100,20 

4024   Izdatki za službena potovanja 8.436,00 9.047,00 8.947,00 98,89 
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KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

4025   Tekoče vzdrževanje 1.878.990,65 1.877.394,80 1.970.597,00 104,96 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 68.758,00 73.558,00 73.864,00 100,42 

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

4029   Drugi operativni odhodki 359.449,00 365.301,00 311.913,00 85,39 

              

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 

              

409   REZERVE 135.416,45 92.902,49 171.344,00 184,43 

4090   Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 21.558,49 100.000,00 463,85 

4091   Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

4093   Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.344,00 1.344,00 100,00 

              

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.777.652,00 2.776.289,00 2.849.902,00 102,65 

410   SUBVENCIJE 321.994,00 321.994,00 306.175,00 95,09 

4100   Subvencije javnim podjetjem 301.994,00 301.994,00 286.175,00 94,76 

4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

              

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 218.817,00 218.817,00 225.617,00 103,11 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.000,00 36.000,00 40.000,00 111,11 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 46.000,00 46.000,00 40.000,00 86,96 

4119   Drugi transferi posameznikom 136.817,00 136.817,00 145.617,00 106,43 
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OPIS 
Sprejeti 
proračun 2013 
[1] 

Ocena realizacije 
2013 [2] 

Proračun 2014 ( 
predlog )                
[3] 

Indeks 3:2 
[4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

              

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 443.574,00 442.561,00 462.043,00 104,40 

4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.574,00 442.561,00 462.043,00 104,40 

              

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.793.267,00 1.792.917,00 1.856.067,00 103,52 

4130   Tekoči transferi občinam 3.806,00 3.456,00 3.806,00 110,13 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 1.737.696,00 1.737.696,00 1.800.496,00 103,61 

4135   Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00 

              

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

              

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.623.540,27 4.701.073,93 6.882.346,90 146,40 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.623.540,27 4.701.073,93 6.882.346,90 146,40 

4200   Nakup zgradb in prostorov 96.000,00 96.000,00 94.000,00 97,92 

4201   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 3.000,00 172,41 

4202   Nakup opreme 26.779,07 26.890,07 96.840,00 360,13 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 63.623,00 57.500,00 90,38 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.019.335,08 985.069,38 3.801.866,04 385,95 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.691.551,00 2.748.866,00 2.085.800,36 75,88 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 180.000,00 180.000,00 125.000,00 69,44 
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[1] 
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2013 [2] 
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A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

4207   Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 2.400,00 2.000,00 83,33 

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

542.112,12 596.485,48 616.340,50 103,33 

              

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 142.901,00 142.701,00 131.081,00 91,86 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 127.901,00 127.701,00 116.081,00 90,90 

4310   Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.901,00 127.701,00 116.081,00 90,90 

              

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -41.121,00 -41.121,00 -1.774.200,00 4.314,58 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         

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

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

              

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

              

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

              

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 0,00 0,00 0,00 

440   DANA POSOJILA 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 0,00 0,00 0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 

              

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 140.000,00 140.000,00 130.800,00 93,43 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  140.000,00 140.000,00 130.800,00 93,43 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 140.000,00 140.000,00 130.800,00 93,43 

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

-176.121,00 -176.121,00 0,00 0,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -140.000,00 -140.000,00 1.769.200,00 -1.263,71 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 41.121,00 41.121,00 1.774.200,00 4.314,58 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA         

    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA         
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del 
proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev finančnih načrtih posamezni 
neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, 
glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov ter proračunskih postavka, kontih in podkontih. 
Minister za finance je na podlagi določbe 5. ostavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal 
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ( Ur. list RS št. 57/05, 88/05-
pop. in 138/06). S tem je dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski 
klasifikaciji, ki bo poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila 
doseganje primerljivosti med proračunu občin.  
Polletno poročilo je pripravljeno v skladu s predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko 
uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme. 
 
Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja, glavne programe, podprograme, proračunske postavke, konte. 
 
Področja proračunske porabe so področja na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih 
načrtih neposrednih uporabnikov. 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s 
predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se 
nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične 
cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa. 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa 
ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. 
 

INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA ( PO PRORAČUNSKIH  UPORABNIKIH )  
 
01       OBČINSKI SVET   

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in 
komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. 

02       NADZORNI ODBOR   
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, 
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora,… 
03       ŽUPAN   
Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s  stroški reprezentance, odnosi z javnostmi 
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 
04       OBČINSKA UPRAVA   
Dejavnost občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški, razpolaganje 
in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, tekoče in investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov,  nakup opreme in prevoznih sredstev,…. 
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05       KRAJEVNE SKUPNOSTI   
Statut Občine Bled določa, da ima Krajevna skupnost enotni račun, v okviru skupnega računa 
proračuna Občine Bled. Na območju občine Bled je 5 krajevnih skupnosti: KS Bled, KS Ribno, KS 
Zasip, KS Bohinjska Bela in KS Rečica. 
06       MIR ( medobčinski inšpektorat i redarstvo občin Bled in Bohinj ) 

 
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  ( PO PODROČJIH ) 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot so: občinski svet, župan 
in podžupan. 
To področje zajema le 1 glavni program in sicer: 
101 Politični sistem 
Glavni program 0101 politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in 
podžupanov. 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini 
je na tem področju zajeto delovno področje organa pristojnega za javne finance in delovno 
področje nadzornega odbora. 
To področje zajema  2 glavna programa in sicer: 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Ta glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje kapitalskih deležev, plačilnega 
prometa in pobiranja občinskih dajatev. 
 0203 Fiskalni nadzor 
V tem glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
To področje zajema sodelovanje z občinami iz tujine. Področje zajema 2 glavna program od 
katerih v proračunu občine Bled to področje zajema 1 glavni program in sicer.0302 Mednarodno 
sodelovanje in udeležba 
 
 tem glavnem programu je zajejo sodelovanje s partnerskimi mesti. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
To področje zajema 3 glavne programe od katerih v Občini Bled uporabljamo2 in sicer:  
0402 Informatizacija uprave 
Ta glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronske 
storitve. 
0403 Druge skupne administrativne službe 
Ta glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za 
poslovne prostore občine. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine  - krajevne skupnosti, združenj občin in 
drugih oblik povezovanja občin. 
Področje zajema 3 glavne programe in sicer: 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
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Ta glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne 
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam. 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez Občina Bled 
Ta glavni program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin – krajevnih skupnosti. 
0603 Dejavnost občinske uprave 
Ta glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Zajema sredstva za 
administracijo občinske uprave ( plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo 
nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški)  in sredstva za razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ( tekoče vzdrževanje 
upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore investicijsko vzdrževanje upravnih 
prostorov, nakup opreme in prevoznih sredstev ). 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč.  
Zajema 2 glavna programa in sicer: 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
Ta glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom. Na glavni program se nanašata 2 podprograma in 
sicer prvi podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot civilne 
zaščite, drugi podprogram pa je protipožarna varnost, kamor sodi dejavnost poklicnih gasilskih 
enot, dejavnost gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, investicije 
v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občine. 
Glavni program v okviru tega področje je samo 1 in sicer: 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
Ta glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, delovanje sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan,..), 
delovanje sosveta za varnost. 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja. Vključuje 1 glavni program in 
sicer: 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnim mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki 
se financirajo iz občinskega proračuna. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Vključuje 4 
glavne programe  od katerih občina Bled zajema: 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  
Ta glavni program zajema sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, obnova vasi, 
urejanje vaških jeder,.. 
1104 Gozdarstvo 
Ta glavni program zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture –  gozdne vlake. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTUTA IN KOMUNIKACIJE 
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Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke in vodne 
infrastrukture. 
Glavni program, ki je zajet v proračunu občine Bled je: 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
Ta glavni program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževane občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 
 
14 GOSPODARSTVO 
To področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Od 3 glavnih programov, ki jih vključuje to področje zajema občina Bled 2 glavna programa in 
sicer: 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti 
Ta glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva ( 
subvencioniranje obrestne mere ). 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Ta glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, kamor spada 
sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, ter drugih turističnih organizacij ( 
zavod za turizem, razvoj turistične infrastrukture ) 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine. 
Med 4 glavnimi programi, ki jih vključuje to področje, zajema občina Bled 1 glavni program in 
sicer: 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
Ta glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ( gradnja in vzdrževanje in 
sanacija odlagališč ) in ravnanje z odpadno vodo  ter nadzor nad onesnaževanjem okolja ( gradnja 
in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav). 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV. 
To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost. Področje zajema 4 
glavne programe in sicer: 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih 
zemljišč. Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave, nedovoljeni posegi v prostor, 
prostorsko načrtovanje, prostorski dokumenti občine. 
1603 Komunalna dejavnost 
Ta glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Ta glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko 
gradnjo ( subvencioniranje obrestne mere ), spodbujanje stanovanjske gradnje ( gradnja, nakup in 
vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ), drugi programi na stanovanjskem področju ( 
prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 
socialno ogrožene osebe ).  
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči ( javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna ) 
Ta glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ( odškodnine, najemnine, 
zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve in drugi stroški urejanja zemljišč ) ter nakupe zemljišč. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju 
lekarniški dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 
področju zdravstva. 
1702 Primarno zdravstvo  
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi ), gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih 
domov in nakup opreme za zdravstvene domove. ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. 
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
Ni v proračunu občine Bled 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Ta glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva  
in promocijo zdravja, ter sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov( zgibanke, 
predavanja ). 
1707 drugi programi na področju zdravstva 
Ta glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo ( dežurne službe, plačilo 
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ) in plačilo storitev mrliško ogledne 
službe. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin ( 
veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Ta glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne 
dediščine ( izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih 
spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij) in premične kulturne 
dediščine ( odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev,arhivov, galerij, muzejski 
programi in projekti ). 
1803 Programi v kulturi 
Ta glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško  dejavnost ( dejavnost 
knjižnic, nakup knjig, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij), umetniške programe ( 
dejavnosti zavodov za kulturo in kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ), ljubiteljsko 
kulturo ( sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih 
društev, nagrade za kulturne dosežke ), medije in avdiovizualno dejavnost ( lokalni časopis - 
Blejske novice, lokalna televizija, sofinanciranje glasil)  in druge programe v kulturi ( upravljanje 
in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, spominskih som in drugih kulturnih objektov, najemnine 
za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov – 
knjižnic, nakup gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov. 
1804 Podpora posebnim skupinam 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim 
skupnostim, ter drugim posebnih skupin. ( upokojenskih društev ). 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa ( dejavnost 
javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za 
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, 
financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje 
športnih objektov, obratovalni stroški igrišč in dvoran, najemnine športnih objektov, nakup , 
gradnja in vzdrževanje športnih objektov ) in programov za mladino. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
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To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, ter 
drugega poklicnega in višješolskega izobraževanja. 
 1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok 
( plačilo razlike med cino programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje 
letovanja otrok, nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev). 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol ( materialni stroški v osnovnih 
šolah, zavarovanje, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol ), glasbenih šol ( materialni stroški 
za prostore in opremo ), ter srednjega in poklicnega šolstva, 
1906 Pomoči šolajočim 
Ta glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ( šola v naravi, 
subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje 
prevozov učencev ), štipendije in štipendijske pomoči. 

 
20 SOCIALNO VARSTVO 
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno 
prizadetih oseb i zasvojenih oseb. 
2002 Varstvo otrok in družine 
Ta glavni program vključuje sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, 
gradnje in vzdrževanje materinskih domov. 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Ta glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe 
v pomoč družini na lokalnem nivoju, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam ( Center za socialno delo, financiranje družinskega pomočnika, bivanje 
starejših oseb v splošnih socialnih domovih, sofinanciranje pomoči na domu, enkratne socialne 
pomoči, subvencioniranje najemnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – Rdeči 
križ, Karitas). 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom. 
2201 Servisiranje javnega dolga 
Ta glavni program zajema odplačilo obveznosti iz naslova domačega zadolževanja       ( odplačilo 
glavnice, odplačilo obresti ) ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom   ( stroški obdelave 
kredita, stroški zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita). 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter sredstva za finančne 
rezerve, za nepredvidene namene. 
2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 
Ta glavni program vključuje sredstva  za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, ter druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče. 
 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
Ta glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so 
nune za izvajanje dogovorjenih nalog – tekoča proračunska rezerva. 
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01 OBČINSKI SVET  4 2 . 5 7 3  €  

01 POLITIČNI SISTEM 42.573 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s 
predvidenim programom dela teh organov. 

0101 Politični sistem 42.573 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 
- občinskega sveta, 
- župana in podžupana. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le-tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in 
poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in občinsko upravo, kajti le tako 
se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil 
gospodari s premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča 
o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru svoje pristojnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vsebina podprogramov je naslednja: 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 42.573 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), 
stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški 
svetniških skupin, financiranje političnih strank. 
Vsebina podprogramov je naslednja: 
Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 
kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih 
strank, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, 
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o uradnem 
listu Zakon o obrambi, Zakon o varstvu pred utopitvami Proračun občine za posamezno obdobje, 
Statut Občine Bled, Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Odlok o priznanjih Občine Bled, 
Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov. 

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 39.066 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za okvirno 4 redne in 1 izredno sejo občinskega sveta ter 4 seje delovnih 
teles. Sredstva na tej postavki vključujejo stroške fotokopiranja, vezave gradiva ter kopiranje 
dodatnega gradiva za občinski svet, snemanja in ozvočenja sej ter najema dvorane v Festivalni 
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dvorani, stroške gostinskih storitev za seje občinskega sveta, izplačilo sejnin za občinski svet. 

20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 3.507 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

26. člen Zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 62/94, 1/99, 70/00, 100/05, 103/07) 
določa, da lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politične stranke in 
sicer, da stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski 
svet, dobi sredstva iz proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo preseči 0,6 % sredstev, ki jih 
ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se 
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Na podlagi 23. člena se sredstva 
se strankam izplačujejo po Zakonu političnih strankah po dvanajstinah. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, 
da lahko lokalne skupnosti s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da 
stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom 
mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih 
strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi 
višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna 
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto 

02 NADZORNI ODBOR 2 . 0 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor 
nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa 
občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

0203 Fiskalni nadzor 2.000 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih 
sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z 
ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nazorov in delež 
priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta 
Občine Bled in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v 
preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se 
opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora 
PP 20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne 
stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z 
dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora 
javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut občine 
Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih 
organov in o povračilu stroškov 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 
nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 
zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu 
upravljanju javnih financ v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nadzorov 

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje nadzornega odbora načrtujemo sredstva v višini 2.000 €, in sicer za izplačilo 4 
rednih sej. Sejnine so izračunane na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov ter o povračilu stroškov, ki je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne 27. 
3. 2007. 
 

03 ŽUPAN  1 0 4 . 7 9 3  €  

01 POLITIČNI SISTEM 104.793 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s 
predvidenim programom dela teh organov.  

0101 Politični sistem 104.793 € 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in 
komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v 
občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih 
skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju 
stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko 
uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s 
premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih 
zadeva, oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupan je tudi 
vključena v politični site 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 104.793 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi 
(novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) 
Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 
kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih 
strank, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije Statut občine Bled, 
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Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Proračun občine za posamezno obdobje, Odlok o 
priznanjih Občine Bled, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje 
njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2012 bo prednostna naloga župana, podžupanov, da skupaj z občinskim svetom ter v 
sodelovanju z odbori in komisijami in občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh, v 
programu sprejetih nalog tudi z uporabo že preverjenih različnih informatorjev, obveščanja 
javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije 
20010101 Sredstva za plačilo župana 52.180 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo sredstva v skupni višini 52.180 €, enako kot 2013) za izplačilo plače župana za 12 
mesecev. 

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 39.213 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena poraba sredstev je za založniške ter tiskarske storitve, stroške objav, gostinske 
storitve, druge izdatke za blago in storitve, darilne košare za starejše občane, knjige, stroškr služ. 
potovanj in prevozne stroške, seminarje, druge transfere posameznikom in gospod., transfere 
kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam, članarine. 

20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 13.400 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo sredstva v skupni višini 13.400 € za izplačila podžupanu, in sicer za izplačilo 
dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za podžupana sredstva v višini 13.000 € in potne 
stroške v višini 400 €.  
 

04 OBČINSKA UPRAVA  1 3 . 6 1 3 . 2 5 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27.197 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut Občine 
Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer: 
0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor  
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor12.707 € 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707 € 

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.707 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje Regionalne razvojne agencije (RRA) BSC v Kranju. 
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike 14.490 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek 
je vezan na finančne transakcije 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0209001 – Urejanje na področju fiskalne politike 20010325 - Plačila za bančne storitve in 
storitve UJ 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 14.490 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje 
terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni 
službi - Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne 
skupnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem 
fiskalne politike 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa 
20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 14.490 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo sredstva za stroške plačilnega prometa v skupni višini 14.490 €.  
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet..... 5.500,00 € 
40293101 Stroški bančnih storitev ( polog gotovine,.....).....  5.300,00 € 
40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes.....      400,00 € 
40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v 
Veliki Zaki.. 3.290,00 € 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 30.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v 
mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Bled 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležb 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, 
povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizatorjem in 
sodelovanje z občinami v tujini) 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven 
državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno 
okolje in prenos iz mednarodnega okolja 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število skupnih dogodkov s partnerskimi občinami Doberdob (Italija), Brixen (Italija), Beljak 
(Avstrija), Vrba (Avstrija) in Dubrovnik (Hrvaška) ter Vračar (Srbija) 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin  
PP 20010327 - Sodelovanje s partnerskimi občinami 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 30.000 € 

Opis podprograma 

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja 
posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi 
prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih 
in ravneh 
Zakonske in druge pravne podlage 

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami; Evropska listina o lokalni 
samoupravi; Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali 
oblasti; Zakon o zunanjih zadevah; Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je promocija Bleda in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat 
gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih 
področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni 
skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enaki dolgoročnim 

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 30.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo sredstva v skupni višini 30.000 € za stroške sodelovanja s partnerskimi mesti 
sredstva. Občina Bled ima podpisane listine o prijateljstvu oz. partnerstvu z občinami Doberdob 
(Italija), Brixen (Italija), Beljak (Avstrija), Vrba (Avstrija), Dubrovnik (Hrvaška) Vračar (Srbija) in 
Henley (V. Britanija). Vključeno je tudi plačilo članarine Alpine Pearls. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 328.984 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-Zakon o javnih naročili -Zakon o javnih financah -Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in obči 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti 

0402 Informatizacija uprave 31.274 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki 
temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih 
za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, 
odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastruktura PP 20010803 - Nakup in vzdrževanje informacijske 
infrastrukture 04029002 Elektronske storitve 2PP 0010805 - Nakup in vzdrževanje programske 
oprem 

04029001 Informacijska infrastruktura 27.274 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno 
posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za 
zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega 
komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske 
opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske 
infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov 
občinske uprave 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o spremembah in dopolnitvah; Zakona o državni upravi; 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; Strategija e-poslovanja; Akcijski 
načrt e-uprav 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske 
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili 
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito 
poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji 
veljajo tudi za delo občinske uprave 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji 

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 27.274 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki vključujejo računalniške storitve Kaliopa (geografski informacijski 
sistem), servisiranje in vzdrževanje računalniške opreme, tekoče vzdrževanje komunikacijske 
opreme, licenčne programske in druge opreme, nakup (zamenjava) strojne računalniške 
opreme, opreme za tiskanje, monitorjev ter druge opreme in napeljave. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ).....7.000,00 € 

04029002 Elektronske storitve 4.000 € 

20010805 Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 4.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki vključujejo tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in nakup 
licenčne programske opreme 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20010805-0 Nakup programske opreme ( 2012 ).....2.000,00 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 297.710 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški 
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in 
tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja in ustrezno vzdrževani 
poslovni prostori 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje 
javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi 
prostori 
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 61.634 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu 
občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Bled 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o medijih, - Uredba o upravnem poslovanju, - Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja, - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje 
javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko 
različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil 

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 26.416 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki vključujejo naročnine časopisov, revij, strokovne literature, glasilo 
Združenja občin Slovenije, naročnino za Ius Software in uporabo internetnih strani na strani 
Uradnega lista ter za objave (Uradni list, Radio Triglav, Gorenjski glas, Radio Gorenc, drugi), 
občinski tednik na Radiu Triglav. 
 

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 35.218 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdajanju Blejskih novic, vzdrževanju občinskega internetnega portala in 
tiskovinam s celostno grafično podobo. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 63.000 € 

20070402 Izvedba občinskih prireditev 38.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prireditvam, ki jih organizira občina neposredno (občinska in državne 
proslave, otvoritve, teden otroka, silvestrovanje za otroke ipd.). 
20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 ) 25.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva razpisa za izvedbo prireditev v občini. Razpis je skupen z zavodoma za kulturo in za 
turizem. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 173.076 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih 
prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja, ter stroški novih investicij v poslovne prostore, ki 
so v lasti in upravljanju občine. V tem podprogramu so vključeni tudi stroški izvršb in drugih 
sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, stroški zavarovanj, ter stroški 
morebitnih odškodnin in kazni, ki so vezani na poslovne prostore v lasti občine 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.) - Zakon o javnih financah (Ur. list RS 
št.: 79/99 in spr.) - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in 
spr.) - Zakon o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in spr.) - 
Uredba o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur .list RS št. 84/2007 in spr.) - Pravilnik 
o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.) - 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list 
RS št. 125/2003 in spr.) - Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 
in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr. 
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20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci sredstva v višini 3.806,00 €. 

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za sodne stroške (za izvršitelje, sodne cenilce ali izvedence). 
20010347 Pravno zastopanje občine 15.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za odvetniške in druge zunanje pravne storitve v občini. 

20010801 Nakup zgradb in prostorov 30.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu zadnjih deležev Mrakove domačije. 
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 54.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za tehnično varovanje in vzpostavitev sistema video nadzora, tekoče 
stroške krajevnih skupnosti (električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, telefon, 
internet), tekoče vzdrževanje in čiščenje stavbe Občine Bled ter čiščenje šahovskega spomenika, 
investicijsko vzdrževanje in obnovo kulturnih domov ipd. 

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 60.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je prilagoditev kotlovnice na daljinsko ogrevanje in ureditev prostorov za potrebe 
občinskega arhiva, ki je trenutno neurejen, ter zamenjava in izolacija strehe. 

20150101 Zavarovalne premije za objekte 8.270 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za pokrivanje stroškov zavarovanja (zavarovalne premije) objektov v občinski lasti. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 726.364 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v 
okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki 
so nanjo prenesene z zakoni 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni 
porabi proračunskih sredstev 

0603 Dejavnost občinske uprave 726.364 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo 
porabo proračunskih sredstev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za 
prijazno javno upravo 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 20010102 - Plačila v zvezi z delom občinske uprave 
20010317 - Izdatki za službena potovanja 20010322 - Plačila zunanjim sodelavcem 20010326 - 
Drugi operativni odhodki 20010330 - Izobraževanje zaposlenih 06039002 - Razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 20010301 - Sredstva za 
nakup pisarniškega materiala in opreme 20010315 - Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 20010316 - Nakup in vzdrževanje vozil 20010319 - Najemnine in zakupnin 
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06039001 Administracija občinske uprave 624.903 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o 
interventnih ukrepi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, 
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega 
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih 
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 
zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega 
časopisja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 
20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 581.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za plačila v zvezi z delom za zaposlene v občinski upravi. 
 
400000 Osnovne plače..... 345.127,00 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost..... 18.000,00 € 
400003 Položajni dodatek..... 500,00 € 
400004 Drugi dodatki..... 2.600,00 € 
400100 Regres za letni dopust..... 7.000,00 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 15.000,00 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela..... 21.000,00 € 
400302 Sr. za del. uspeš. iz naslova poveč. obs. dela pri opr. rednih del. nalog..... 30.000,00 € 
400400 Sredstva za nadurno delo..... 20.000,00 € 
400900 Jubilejne nagrade..... 450,00 € 
400901 Odpravnine..... 10.873,00 € 
400999 Drugi izdatki zaposlenim..... 1.000,00 € 
40099902 Namenska sr.za odpravo nesorazmerij v plačah..... 21.000,00 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 38.000,00 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 28.000,00 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 2.200,00 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... 280,00 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 470,00 € 
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....
 7.500,00 € 
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.....
 12.000,00 € 

20010317 Izdatki za službena potovanja 4.591 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za plačila službenih poti za zaposlene v občinski upravi. 

20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 23.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevamo sredstva za stroške izplačil zunanjim sodelavcem (davčno svetovanje, avtorske 
honorarje, podjemne pogodbe v občinski upravi in posebni davek na določene prejemke, 
študentske napotnice). 
20010326 Drugi operativni odhodki 13.812 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki med drugim vključujejo sredstva za notranjo revizijsko službo, druge 
članarine, zavarovanje pravne zaščite, zdravstveno zavarovanje Coris in druge tekoče operativne 
odhodke. 
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20010330 Izobraževanje zaposlenih 2.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za plačila v zvezi izobraževanji za zaposlene v občinski upravi. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 101.461 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za 
zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov ter za program modernizacije uprave 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o 
izvrševanju proračuna - Zakon o javnih naročilih - Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprav 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, - dobavljena voda in odvoženi odpadki, - 
vzdrževanje komunikacijske opreme, - najemnine - vzdrževanje in zavarovanje premoženja 
občine 

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 24.010 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu pisarniškega materiala in drobnega inventarja oz. opreme. 
20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov stavbe občine Bled, telekomunikacije in 
poštnino. 
402200 Električna energija..... 7.000,00 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja..... 8.249,00 € 
402203 Voda in komunalne storitve..... 2.600,00 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta..... 12.000,00 € 
40220502 Telemach - stroški interneta..... 2.200,00 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve..... 15.644,00 € 

20010316 Nakup in vzdrževanje vozil 13.679 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja službenih vozil in obrokov za 
leasing za službena vozila. 

20010319 Najemnine in zakupnine 16.079 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za najemnine parkirišč oz. zakup elektronskih vodov. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 197.531 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja in 
alarmiranja ter ukrepanja sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

· Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 (Prednostna usmeritev 3); · Ocena ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč v Občini Bled; · Resolucija o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 201 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot civilne zaščite, ter 
usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči v občini Bled 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 197.531 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji, ki jih potrebno v prihodnje doseči v Občini Bled, so predvsem naslednji: · skrajšati odzivni 
čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; · posodobiti opremljenost sil za zaščito, 
reševanje in pomoč; · urediti prostorske in druge možnosti za učinkovito posredovanje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč; · zagotoviti materialna sredstva za učinkovito pomoč občanom v 
primeru naravnih in drugih nesreč; · izboljšati informacijsko podporo silam za zaščito, reševanje 
in pomoč pri njihovem posredovanju ob nesrečah 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji in naloge, ki jih je potrebno uresničiti v letu 2011 so predvsem: · zagotavljanje 
osnovnih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; · redno vzdrževanje zaščitne in 
reševalne opreme · zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov pripadnikov 
sil za zaščito, reševanje in pomoč; · zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja 
pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč; · sprotna nadomestitev poškodovane in iztrošene 
skupne ter osebne zaščitne ter reševalne opreme. 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 18.000 € 

Opis podprograma 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja enot civilne zaščite, opremljanje enot civilne zaščite, 
usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite 
in reševanja in delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih. Koncept organiziranja in 
delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči je organiziran enotno na nivoju države. Koncept 
je bil sprejet v Državnem zboru in objavljen v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (UR. l. RS št. 44/2002), potrjen in dopolnjen pa tudi z Resolucijo o 
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 
(Uradni list RS št. 57/2009). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje 
operativnih gasilskih enot, pa tudi drugih sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in 
pomoči, so predvsem naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS 
št. 51/2006); · Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007); · Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS 
št. 113/2005); · Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS št. 42/2007); · Zakon o društvih (Ur. l. 
RS št. 61/2006); · Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč (Ur. l RS št. 92/2007); · Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih 
gasilcev (Ur. l. RS št. 65/2007 in 80/2008);· Pravilnik o vajah na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 104/2008); · Uredba o izvajanju zaščite, 
reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Ur. l. RS št. 46/1998 in 42/2005); · Uredba o 
nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. 
l. RS št. 48/1999).Vsa Prostovoljna gasilska društva in GZ Bled – Bohinj imajo z Občino Bled 
podpisane pogodbe izvajanju lokalne gasilske javne službe. Poleg njih imajo z Občino Bled 
podpisane pogodbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
naslednja društva in organizacije: · Društvo Gorska reševalna služba Radovljica;· Društvo za 
raziskovanje jam Bled; · Društvo za podvodne dejavnosti Bled in · Kinološko društvo Bled – 
Lesce 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Kadrovanje in usposabljanje reševalcev. Delo z mladimi je ena od najpomembnejših nalog, ki se 
jo zavedajo vse organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Z vključevanjem mladih v 
prostočasne in izobraževalne programe, ki jih posamezne organizacije izvajajo, je možno 
zagotavljati kadrovsko osnovo za organiziranje in učinkovito delovanje operativnih enot. 
Osnovno in dopolnilno usposabljanje reševalcev je temelj učinkovitega posredovanja sil za 
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zaščito, reševanje in pomoč. Že zdavnaj je namreč preseženo mišljenje, da reševalec vse svoje 
znanje pridobi na osnovnem tečaju in da nadaljevalno usposabljanje in izobraževanje ni 
potrebno. Tako je dopolnilnemu in strokovnemu izobraževanju in usposabljanju potrebno v 
prihodnje dati še večji poudarek. Prav tako je potrebno tudi preverjati in dopolnjevati koncept 
skupnega posredovanja vseh enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. To je potrebno 
izvajati preko sistema skupnih vaj. Eden od temeljnih pogojev za učinkovito delovanje 
reševalcev je tudi njihova psihofizična in zdravstvena sposobnost. V skladu s predpisi je 
potrebno stremeti, da bodo člani operativnih enot opravljali predpisane obdobne zdravstvene 
preglede. ·Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: 
Tudi v prihodnje je potrebno še bolj intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo novega 
centra za zaščito in reševanje na Bledu, v katerem bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za 
delovanje PGD Bled, GZ Bled – Bohinj, Društva za raziskovanje jam Bled, Društva za podvodne 
dejavnosti Bled ter Štaba CZ Občine Bled. · Opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: 
Opremljanje enot z osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo je ena od prioritetnih nalog 
tudi v prihodnje. Gasilske enote bodo v prihodnjem obdobju nabavljale predvsem osebno 
varovalno opremo (zaščitne obleke, čelade, zaščitne škornje, zaščitne rokavice in drugo), pa tudi 
manjkajočo skupno opremo. Oprema, s katero reševalne enote razpolagajo, se uničuje tako na 
intervencijah kot tudi v procesu izobraževanja in usposabljanja. Da bi zagotovili njeno 
funkcionalnost in zanesljivost, jo je potrebno sprotno nadomeščati in posodabljati. Enako velja 
za gasilska vozila, ki se jim z leti zmanjšuje njihova funkcionalnost ter povečujejo stroški 
vzdrževanja. Življenjska doba gasilskih vozil je sicer informativno določena, kar pa ne pomeni, 
da vozilo po izteku življenjske dobe postane neuporabno. Potrebno pa je stremeti, da se program 
zamenjave gasilskih vozil nadaljuje in da je vsako leto zagotovljen del sredstev za nakup. 
Program nabave gasilskih vozil je sprejelo Občinsko gasilsko poveljstvo, maksimalni obseg 
financiranja iz javnih sredstev pa je predpisan z internim pravilnikom GZ Bled – Bohinj. Tudi 
Društvo GRS Radovljica ima za svoje potrebe terensko vozilo, ki ga bo potrebno v prihodnjem 
obdobju nadomestiti z ustreznim večjim terenskim vozilom 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zaradi zmanjšanega obsega sredstev za leto 2012 bo potrebno večino razpoložljivih sredstev 
nameniti za ohranjanje obsega redne dejavnosti, z aktivnostmi za posodabljanje zaščitne in 
reševalne opreme pa nadaljevati v prihodnjih letih 

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 18.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predvsem za:  
· zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (najem 
prostorov za delo Štaba CZ Občine Bled ter za skladiščenje skupne zaščitne in reševalne opreme 
v Športni dvorani Bled);  
· vzdrževanje sistema alarmiranja in obveščanja ter preusmeritve pozivov ob intervencijah na 
GSM aparate pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (dopolnilni sistem obveščanja);  
· izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč;  
· vzdrževanje šotorov za začasno bivanje;  
· redno vzdrževanje in nadomeščanje poškodovane ali uničene osebne ter skupne zaščitne in 
reševalne opreme. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 179.531 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze Bled - Bohinj, 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo 
Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje 
operativnih gasilskih enot so predvsem naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS št. 51/2006); · Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007); · Zakon 
o gasilstvu (Ur. l. RS št. 113/2005); · Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS št. 42/2007); · 
Zakon o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006); · Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 
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sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l RS št. 92/2007); · Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene 
sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS št. 65/2007 in 80/2008); · Pravilnik o vajah na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 104/2008); · Uredba o 
nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. 
l. RS št. 48/1999); Vsa prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Bled – Bohinj imajo z 
Občino Bled podpisano pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe (PGD) oziroma 
opravljanju strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe (GZ Bled – 
Bohinj). 
20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 122.081 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti protipožarne varnosti v občini: 
 
41200033 Požarno varstvo.....  16.000,00 € 
43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme.....  25.000,00 € 
43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno.....  33.000,00 € 
43100035 Sofinanciranje gasilske avto lestve.....  13.081,00 € 
43100036 Nabava gasilskega vozila PGD Mlino.....  35.000,00 € 
20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 57.450 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti Prostovoljnih gasilskih društev iz 
Občine Bled, ki v občini na podlagi pogodbe opravljajo gasilsko javno službo. Iz teh sredstev se 
financira:  
· Redno vzdrževanje in registracija gasilskih vozil:  
· Zavarovalne premije za zavarovanje vozil, opreme, zavarovanje odgovornosti in za nezgodno 
zavarovanje gasilcev;  
· Redno vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;  
· Izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov za operativne gasilce (pogoj za udeležbo 
intervencijah in na usposabljanju),  
· Usposabljanje in izobraževanje članov;  
· Dejavnost gasilske mladine; 
· Ogrevanje gasilskih domov;  
· Nadomestilo stroškov električne energije, porabe vode, odvoza smeti in ostali stroški v zvezi z 
delovanjem PGD (dotacije PGD) 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 48.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na 
prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega 
programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od 
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne 
– slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 48.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja 
programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim 
bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in 
osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter 
posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki 

08029001 Prometna varnost 13.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Skupnega sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale 
preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem 
prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami) Zakon o pravilih 
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/2010 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 
sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje 
varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem 
prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim 
večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani 
udeležencev cestnega prometa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 
osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev 
čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje 
preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število 
prometnih nesreč v cestnem prometu ter starejše skupine (predvsem pešci) 

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 13.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za redno dejavnost v višini (tekmovanje kaj veš o prometu, nakupu 
kresničk, literature, Jumicar), vzdrževanje tabel za umirjanje prometa, izvajanje ukrepov za 
umirjanje prometa. 
 
40219904 Odhodki na področju SPVCP.....      3.000,00 € 
42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo).....10.000,00 € 

08029002 Notranja varnost 35.000 € 

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 35.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za zagotavljanje javnega reda in miru, saj se v času prireditev in zaradi podaljšanih 
obratovalnih časov pojavlja večja stopnja prekrškov. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10.000 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na 
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, ipd.) skupaj z Zavodom za zaposlovanje RS 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno vključevanje v 
programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje 
programov za zmanjševanje števila brezposelnih 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati število 
novih zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in 
zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani 

10039001 Povečanje zaposljivosti 10.000 € 

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje se vsako leto prijavijo različni izvajalci (OŠ prof.dr. J. 
Plemlja Bled, Knjižnica B. Kumerdeja Bled, Blejski mladinski center, ipd.), z naslednjimi 
programi: individualna učna pomoč, delo v knjižnici, delo z mladimi, ipd. Zavod RS za 
zaposlovanje v deležu 50 % sofinancira te zaposlitve. Obseg potrebnih sredstev v proračunu je 
odvisen od tega, koliko javnih del Zavod RS za zaposlovanje odobri. 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 152.067 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se 
nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program Občine Bled 2009-202 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 95.800 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 95.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: ohranjanje 
kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, oživljanje vaških jeder in vključevanje 
podeželskega turizma v ponudbo Bleda 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000) Razvojni program Občine Bled 2009-202 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda zagotoviti večjo 
konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči 
sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino 
podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, 
izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 25.800 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg subvencij v kmetijstvu sofinanciramo tudi nekaj razvojnih projektov, ki jih pripravlja in 
koordinira RAGOR. 
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu..... 10.000,00 € 
41350002 Ragor "Uživajmo lokalno"..... 2.800,00 € 
41350003 Ragor "Uporabna zelišča".... .4.000,00 € 
41350004 Ragor "Tujerodne rastline"..... 4.000,00 € 
42080410 Sof.projektov Leader,LAS Gorenjska košarica..... 5.000,00 € 

20110122 Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva oz. podeželja. 
 
20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju  
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20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 60.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S temi sredstvi se bo plačal investicijski nadzor pri izvedbi pločnika in dela ceste na Bohinjski 
Beli ter urbana oprema (avtobusno postajališče in ograja). Sredstva za investicijo so 
zagotovljena v okviru investicijskih vlaganj v prometno infrastrukturo. Kandidatura na razpisu 
za razvoj podeželja je bila uspešna (276.000 € nepovratnih sredstev), investicija se izvaja. 
 
42029913 Vaško jedro Boh. bela - urbana oprema.....         50.000,00 € 
42080108 Vaško jedro Boh. Bela - investicijski nadzor.....10.000,00 € 

20110124 Varstvo in oskrba živali 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za oskrbo za pse in mačke, najem boksov v zavetišču za živali po Zakonu o zaščiti živali. 

1104 Gozdarstvo 56.267 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.267 € 

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.267 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje gozdnih cest, usklajeno s programom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled. 
Planirana so sledeča dela: zimsko vzdrževanje: posipanje in pluženje letno vzdrževanje: 
nasipanje, grediranje, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno in strojno, izgradnja muld, vgradnja 
dražnikov, čiščenje propustov, sanacije usadov, plazov, popravilo ograj, vzdrževanje mostov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20160104-1 Gradnja gozdnih cest.....35.000,00 € 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN3.000 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 3.000 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.000 € 

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 3.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled ima z Lokalno energetsko agencijo Kranj (LEAG) podpisano pogodbo za izvajanje 
energetskega manegementa za šole in vrtce, pomoč in svetovanju pri pripravi izvedbenih 
projektov (energetska sanacija javnih objektov ob uporabi obnovljivih virov energije), 
energetsko knjigovodstvo ter druge dejavnosti: informacije o razpisih MG, MOP, mednarodni 
razpisi, informativni listi z aktualnimi temami na področju energetike, ki ga vsak drugi mesec 
pošiljajo na kontaktne naslove partnerske e-mail liste, izobraževanje na temo URE in OVE za 
osnovnošolce v sodelovanju z ravnatelji, primeri dobre prakse, ekskurzije, delavnice in ogledi. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2.277.641 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.276.968 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno 
infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi 
so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 
prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa 
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so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja - povečanje prometne varnosti udeležencev v 
cestnem prometu - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje - izboljšanje voznih 
pogojev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih 
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju 
podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti 
primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost 
občinskih cest. Kazalci: - dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km - dolžina 
pločnikov brez con za pešce - število javnih parkirnih mest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 350.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o cestah (Ur. L. RS. Št. 109/10),Pravilnik o prometni 
signalizaciji in opremi na javnih cestah 
20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 350.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena letnemu in zimskemu vzdrževanju občinskih cest, ki obsega tekoče letno 
vzdrževanje: rezkanje in asfaltiranje vozišč, urejanje bankin, horizontalna in vertikalna 
signalizacija, urejanje koritnic in brežin, košnja obcestnih površin, vzdrževanje objektov (oporni 
zidovi, ograje, propusti), vzdrževanje makadamskih cest ter zimsko vzdrževanje: posipanje, 
pluženje, čiščenje po zimskem pluženju in posipanju, krpanje udarnih jam. 
 
40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo.....200.000,00 € 
40250301 Ceste - zimska služba.....                         150.000,00 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.335.698 € 

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.245.698 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prednostne investicije v prometno infrastrukturo za leto 2014 so: 
 
42040242 Rekonstrukcija cest po konc. pogodbi (Aljaževa, Prisojna, Razgledna ...)  140.000,00 € 
42050076 Vaško jedro Bohinjska Bela - cesta.....    408.711,46 € 
42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....  130.000,00 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....      20.000,00 € 
20170202-16 Staro jedro Mlino.....    546.986,98 € 
- priprava nove dokumentacije (Kolodvorska - II. faza) 
- druge manjše rekonstrukcije 

20170503 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 90.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem sklopu se bodo nadaljevale priprave projektne dokumentacije za OPPN Vzhodna obala 
jezera, ki bo zajel območje od GH Toplice do Grajskega kopališča. V letu 2013 so bile pripravljene 
strokovne podlage. Postavka vključuje tudi sanacijo sprehajalnih poti ob obali jezera. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 86.100 € 

20010344 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 84.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki vključujejo:  
- tiskanje brošur /informacije gostov/, nalepke  
- izdelave letnih dovolilnic za vozila in avtobuse  
- električna energija parkirne ure, razsvetljava parkirišč, odvoz smeti iz zabojnikov na 
parkiriščih in čiščenje parkirišč in košev v okoli jezera  
- manjša popravila oz. odprava okvar  
- razširitev video nadzora in vzdrževanje, obnova prometne opreme na parkirišču, talne označbe 
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parkirišč, modre cone  
- nakup zapornic in avtomatov za prodajo parkirnih listkov 
- ureditev parkirišč ob Seliški cesti (Vezenine) 

20160307 Kataster občinskih cest 1.600 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za vzdrževanje banke cestnih podatkov v skladu s pogodbo axis in banke 
prometne signalizacije vzdrževanje modula za zajem in obdelavo podatkov 

13029004 Cestna razsvetljava 305.169 € 

Opis podprograma 

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljav 
20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 115.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije in tekoče vzdrževanje javne 
razsvetljave. 
 
402200 Električna energija.....76.000,00 € 
40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....39.000,00 € 
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 190.169 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novim napeljavam javne razsvetljavo sočasno z drugimi deli na cestah. 
 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....150.000,00 € (Aljaževa, Prisojna, Razgledna, 
Seliška idr.) 
20170202-16 Staro jedro Mlino.....40.169,45 € 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 200.000 € 

20160209 Južna razbremenilna cesta 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so rezervirana za morebitne odkupe. 

20160210 Severna razbremenilna cesta 150.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Polovico sredstev načrtujemo za prirpavo OPPN Severne razbremenilne ceste, drugo polovico pa 
že za morebitne odkupe na ali ob trasi. 
 
42060013 SRC - odkup zemljišč.....50.000,00 € 
42080440 SRC - projektna dokumentacija ( OPPN ).....100.000,00 € 
 
 

1305 Vodni promet in infrastruktura 673 € 

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 673 € 

20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 673 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za plačilo vodnih povračil ARSO v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. 

14 GOSPODARSTVO 1.158.284 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, 
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

razvojni program Občine Bled 2009-2020 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-201 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega 
podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 
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1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 8.453 € 

Opis glavnega programa 

Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih 
področjih delovanja 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega 
podpornega okolja za razvoj podjetništva 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

uspešno izvesti zastavljene projekt 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 8.453 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje: 
spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in 
promocija podjetništva 
Zakonske in druge pravne podlage 

Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2010-201 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture 
(preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo 

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 8.453 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled sofinancira nekatere aktivnosti s področja razvoja podjetništva: 
 
40219915 Podjetniški krožki - sofinanciranje izvedbe projekta.....1.553,00 € 
41200016 Sofinanciranje tedna obrti..... 1.000,00 € 
41350005 Ragor " Ustvarjalni podjetnik"..... 3.700,00 € 
42080048 RAGOR - sofinanciranje mreže LPC..... 2.200,00 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.149.831 € 

Opis glavnega programa 

Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih 
področjih delovanja, in sicer: razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma 
spodbujanje razvoja turističnih prireditev razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja 
turizma in Razvojnim programom Občine Bled 2009-202 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

razvoj turizma uvajanje novih turističnih produktov povečevanje prepoznavnosti Bleda in 
Gorenjske kot turističnega območja Izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na 
področju razvoja turizma 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

uvajanje novih turističnih produktov, postavitev delovanja RDOja - in s tem povečevanje 
prepoznavnosti Bleda in Gorenjske kot turističnega območja. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.149.831 € 

Opis podprograma 

Ključna področja izvajanja podprograma so: - financiranje programov Turizma Bled: zdelava 
promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, - financiranje delovanja RDOja 
Gorenjska, - sof. delovanje turističnih društev v občini, - izvajanje razvojnih projektov in 
programov 
Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija razvoja turizma Razvojni program občine Bled 2009-2020, Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 
turističnega območja. Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, obiskovalcev večji 
prihodek turistične taks 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe izvajanje projektov na podlagi Strategije 
razvoja turizma - financiranje delovanja RDOja Gorenjska, - sof. delovanje turističnih društev v 
občini, - izvajanje razvojnih projektov in programov 

20070707 Označevanje točk zanimivosti v občini 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je postavitev točke pri Grajskem kopališču (zaveza ZVKDS ob preliminarnih 
podvodnih raziskovanjih na mestu čolnarne). 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....4.000,00 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....500,00 € 
20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju turističnih društev v občini. 

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 220.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti LTO (Turizma Bled) v javnem interesu: 
 
41330257 LTO - stroški dela.....   110.000,00 € 
41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija.....  30.000,00 € 
41330259 LTO - sofinanciranje TIC.....  80.000,00 €  
   
Sredstva so povečana zaradi nakupa dodatne opreme in zagona info točke v TNP, prav tako za 
kritje dela obratovalnih stroškov (TD Bled 35.000 €, TNP info center 45.000 €). 
 

20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 180.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

41330260 LTO - krajevna promocija.....50.000,00 € (tiskovine, spletne predstavitve, sejemski 
nastopi ...) 
 
41330261 LTO - razvoj produktov.....90.000,00 € (zima na Bledu, sofinanciranje dejavnosti 
kongresnega urada, trženje infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije - 
sofinanciranje in pomoč pri kandidaturah, zakupih kapacitet ...) 
 
41330262 LTO - organizacija prireditev.....40.000,00 € (po programu prireditvenega sveta ...) 

20120306 Sofinanciranje RDO Gorenjska 23.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva povečajo na 23.000 €, ker v letu 2014 ni sofinanciranj s strani države. Turizem Bled je 
prevzel koordinacijo regijskega projekta RDO Gorenjska, kjer vse občine participirajo po ključu 
50 % glede na vse ustvarjene nočitve v gorenjski regiji in 50 % glede na število prebivalcev. 

20120307 Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 701.831 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled je v sklopu potrjevanja regijskih projektov pridobila sredstva za izvedbo Regijskega 
naravoslovnega in turističnega središča (ReNaTuS). V okviru projekta se bo uredil osrednji 
blejski informacijski center v pritličju upravne stavbe TNP, kjer se bodo združevale vsebine TNP 
in širše turistične destinacije. Projekt je v pretežni meri sofinanciran z nepovratnimi sredstvi, del 
prispevajo ostale gorenjske občine, Občina Bled pa sofinancira z 200.000 € (v letih 2013 in 
2014). Občina Bled bo od TNP pridobila pravico rabe dela objekta za obdobje prvih 10 let, prav 
tako bo lastnica vse opreme. V nadaljevanju pa se bodo ta razmerja na novo urejala. V TNP se 
tako iz Festivalne dvorane seli tudi ekipa Turizma Bled. 
 
40200615 Storitve informiranja in obveščanja javnosti-"Triglavska roža Bled".....2.191,34 € 
40209924 Multimed.predstavitev in promocijski material-"Triglavska roža Bled".....17.530,76 € 
40279902 Odplačila služnosti za gradnjo..... 50.000,00 € 
42040241 Info središče "Triglavska roža"..... 574.023,04 € 
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42080174 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.nadzor..... 23.662,15 € 
42080202 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.inženiring..... 23.153,57 € 
42089929 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-druge stor.in dokum......11.269,78 € 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.064.675 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot pogoj za 
trajnostni razvoj in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in druga z varstvom 
okolja povezana vprašanja. Namen varstvo okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varstva okolja - Razvojni program Občine Bled 2009- 2020 - Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bled in Občini Gorje 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- izboljšanje stanja okolja - izboljšanje stanja kanalizacijskega sistema in stopnje ločenega 
zbiranja odpadkov, z zmanjševanjem količin odpadkov za odlaganje - na podlagi sprememb 
zakonodaje ureditev nove dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in prilagoditev 
dejavnosti odlaganja odpadkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - ureditev 
zbirnega centra komunalnih odpadkov Bled in regionalnega odlagališča odpadkov iz naselij 
(CERO Gorenjske 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.059.675 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla 
ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali 
človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet 
lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 
so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi 
v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in 
odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem 
predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: -preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna    raba naravnih virov; -zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije; -odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 
ravnovesja in ponovno  vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; -opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in 
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba 
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje 
onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, 
da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne 
vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno 
upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja 
ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in 
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kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih 
se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če 
se ne poslabša obremenjenost okolja 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 90.000 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter 
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema 
zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 
ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje 
odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno 
obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno 
poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, 
zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne 
naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki 
bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in 
predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 
čim manjše nastajanje odpadkov 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o ravnanju z odpadki 
Pravilnik o odlaganju odpadkov Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi 
se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter 
zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in 
vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju 
uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov 
in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše 
količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč 

20170110 Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za dodatna sredstva, ki jih občina namenja Infrastrukturi Bled za čiščenje eko otokov, drugih 
javnih površin, kjer se pojavljajo odpadki, in divjih odlagališč, saj teh stroškov izvajalec ni 
vključil v metodologijo za izračun cene uporabnikom. 
 
40250332 Čiščenje javnih površin in eko otokov.....40.000,00 € 
40250333 Sanacije odlagališč.....10.000,00 € 

20170209 Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, je 
okoljska dajatev prihodek proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo 
odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Sredstva zbrane okoljske dajatve se po določilih nove uredbe nakazujejo od 
zavezanca za plačilo (najemnik odlagališča) preko Carinskega urada RS na občino, in sicer v 
deležu, ki ga posreduje pristojno ministrstvo.  

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prilagoditvi projektne dokumentacije za nadaljnjo investicijo. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.969.675 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Bled. S storitvami javne službe se zagotavlja 
urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Zakon o vodah Odlok o 
gospodarskih javnih službah v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za 
povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dogradijo sistema 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar 
pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz 
prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter 
zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež stanovanjskih 
objektov  priključenih na Centralno čistilno napravo 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav ter delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem 
20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.329.675 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki se zberejo iz naslova pobrane kanalščine in čiščenja, ki jo uporabniki plačujejo za 
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se namenijo za poravnavanje stroškov upravljanja 
s kanalizacijskim sistemom in čistilno napravo. Del stroškov je potrebno subvencionirati, saj 
ekonomska cena ne dosega stroškovne. Postavka vključuje tudi poplačilo preteklih obveznosti 
WTE skupaj z Občino Gorje (333.000 €/leto), ki so sicer razmejena na 4 letne obroke (še 2015 in 
2016). 
 
40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo..... 1.500,00 € 
40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija..... 4.000,00 € 
40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE)..... 1.000.000,00 € 
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine..... 15.000,00 € 
402920 Sodni str., stor. odvetnikov,  sodnih izved., tolmačev, notarjev in dr......2.000,00 € 
40292009 Odvetniške storitve - arbitraža WTE..... 5.000,00 € 
40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine..... 30.000,00 € 
41000005 Subvencioniranje cen - odvaj. in čišč. odpad. voda po 1.1.10 (kanalizacija )..... 
 272.175,00 € 
 

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje 
voda ) 220.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke bo največ sredstev namenjenih spremljanju drugih cestnih investicij, sicer 
pa se bo gradil nov ločen kanalizacijski sistem tudi na Mlinem.. 
 
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....150.000,00 € 
42050129 Staro jedro Mlino - meteorna kanalizacija.....70.000,00 € 
 
20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 400.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delež bo namenjen gradnji kanalizacije na Mlinem, večji del poplačilu preteklih investicij (WTE). 



   
 

271 

 
40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo.....2.000,00 € 
420401 Novogradnje.....80.000,00 € 
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....318.000,00 € 

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaključevanju investicije (sprememba gradbenega dovoljenja) in plačilu 
služnosti ARSO. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.000 € 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 5.000 € 

20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju čistilne akcije (školjke) in drugim preventivnim aktivnostim. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.164.455 € 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in 
razvoj, ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalna dejavnost, ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na 
prostorsko planiranje Občina Bled vrši naslednje dejavnosti: Vodimo postopno izdelavo oziroma 
dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju 
določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter 
iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi; postopoma vzpostavljamo, redno 
vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski 
center). V okviru tega področja Občina Bled skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično 
urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine, katerega cilj je sanacija 
nedovoljenih posegov v prostor. V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za 
stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje 
pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)- Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) 
ter Resolucija nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)- Občinski razvojni 
program2009-202 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in 
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina 
vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj 
mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija92.040 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva 
za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela 
ter racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k 
oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev 
dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje 
posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za 
projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim 
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konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne 
povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine. Prostorsko in podeželsko 
planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in 
družbeni razvoj mesta in podeželja v občini 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so sprejem OPN Bled in OPPN JRC, izdelava IDP (idejni projekt) SRC, strokovnih podlag 
za ureditev občinskih cest in pločnikov ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše 
prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost 
zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz 
projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih 
aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in 
dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki 
zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije 
posameznega projekta 

16029003 Prostorsko načrtovanje 92.040 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in 
izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za 
prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so priprava in sprejem prostorskih aktov ter njihovih 
sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega 
podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske 
ureditve 
20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 92.040 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi nove prostorske dokumentacije: 
40200303 Tiskarske storitve - drugo..... 400,00 € 
40200607 Stroški objav - drugi..... 2.000,00 € 
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve......21.640,00 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija..... 20.000,00 € 
42080422 OPN Občine Bled..... 30.000,00 € 
42089914 CPVO - celovita presoja vplivov na okolje..... 18.000,00 € 

1603 Komunalna dejavnost 887.806 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in 
naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo in 
drugih komunalnih dejavnosti 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Bled 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti, in sicer: - izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih 
vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih - posodobitev obstoječih vodovodnih 
sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in 
investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in 
investicijsko vzdrževanje pokopališč. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039003 
Objekti za rekreacijo 16039005 Druge komunalne dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 480.432 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja 
se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled. S 
storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih 
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objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z 
veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh 
poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske 
višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 
prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj 
kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti 
za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno 
vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o oskrbi s 
pitno vodo, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah 
v občini Bled, Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Bled 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s 
pitno vodo na celotnem področju občine Bled.  
Kazalci: - število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in 
zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode 
20170102 Vodotoki 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo postopno sanacijo vseh vodotokov v občini, saj letni program ARSO ne sledi 
dinamiki potreb na terenu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

07-20170102-2 Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov.....10.000,00 € 
20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 20.000 € letno namenjamo Infrastrukturi Bled za vodenje in usklajevanje 
katastra komunalnih vodov (sofinanciranje plače in materialnih stroškov zaposlenega ter 
vzdrževanja programske opreme). 
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 450.432 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod.....  8.000,00 € 
41000004 Subvencioniranje cen - oskrba naselij z vodo po 1.1.2010.....  14.000,00 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....  288.432,47 € 
42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled.....  24.000,00 € 
42080063 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij - projekti.....  16.000,00 € 
42080481 "Staro jedro Mlino".....  100.000,00 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20170202-16 Staro jedro Mlino.....       100.000,00 € 
20170403-2 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij.....    16.000,00 € 
20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja.....      24.000,00 € 
20170202-14 Vzdrž. in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove..... 288.432,47 € 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000 € 

20170103 Vzdrževanje pokopališč 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena manjšim obnovam in investicijskemu vzdrževanju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč.....5.000,00 € 
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16039003 Objekti za rekreacijo 360.000 € 

20080108 Spoznavajmo svet igral 60.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobljeno je sofinanciranje 25.000 € za postavitev dvojnih igral v Ribnem in Zasipu. Razliko 
pokrije proračun občine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20080108-1 Spoznavajmo svet igral.....60.000,00 € 
20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 300.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov..... 230.000,00 € 
40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred..... 35.000,00 € 
40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine..... 15.000,00 € 
40250325 Vzdrževanje prometne signalizacije, sanacija asfaltov, obnova objektov na javnih 
površin..... 20.000,00 € 

16039004 Praznično urejanje naselij 15.000 € 

20170406 Praznično urejanje naselij 15.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....  1.000,00 € 
40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve.....  4.000,00 € 
42050040 Novoletna okrasitev -  izboljšava in obnova....  10.000,00 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 27.374 € 

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 27.374 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40200105 Čiščenje - javni WC..... 16.339,00 € 
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje.....3.015,00 € 
40220313 Javni WC - komunalne storitve..... 1.512,00 € 
40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje..... 3.508,00 € 
42050027 Javni WC - investicijsko vzdrževanje..... 3.000,00 € 
 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 100.609 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju 
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa 
Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim 
standardom in slabo gradbeno kvaliteto 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj ter izgradnja in drugi načini pridobivanja 
novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani 
kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije 
navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v 
izboljšanju bivalnega standarda najemnikov 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000 € 

20180302 Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za subvencioniranje obrestne mere za dodelitev stanovanjskih kreditov občanom, ki prvič 
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rešujejo stanovanjsko vprašanje bodisi z nakupom stanovanja ali hiše, gradnjo stanovanja ali 
hiše ter izdelavo stanovanj v neizdelanih etažah, bo namenjenih 5.000,00 € 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. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000 € 

20180401 Nakup stanovanja 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo nakup druge garsonjere na Izletniški 22 v Ribnem. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 45.609 € 

Opis podprograma 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju 
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa 
Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim 
standardom in slabo gradbeno kvaliteto 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list 
RS 125/2003 in spr.) - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 
14/2004 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list 
RS 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati 
bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb 
(Ur.list 123/2004 in spr.) - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.) - Pravilnik o določitvi vrednosti točke za 
ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o 
upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.) - Pogodba o izvajanju strokovnih opravil - 
Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za stanovanja, katerih 
najemniki so občani Občine Bled - Pogodba o izvajanju stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Ble 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od 
prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo 
redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Bled, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, kritje stroškov, ki se 
črpajo iz rezervnega sklada (obnova skupnih delov in naprav na objektih ter vplačilo v rezervi 
sklad za prodana stanovanja, katere račune vodijo upravniki), stroške vpisa v zemljiško knjigo, 
plačilo notarjev, odvetnikov,…. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost 
zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev upravljanja in tekočega 
vzdrževanja stanovanj 

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 42.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled je lastnica 35 stanovanj in 2 bivalnih enot. Stanovanjskemu fondu pripada še 1 
poslovni prostor in 2 poslovna prostora v okviru večstanovanjskih stavb in imajo značaj 
neopredeljenega premoženja. Za upravljanje navedenih nepremičnin je v teku nov javni razpis. 
 
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.....25.000,00 € 
40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled.....2.000,00 € 
40293808 Stroški strokovnih opravil .....15.000,00 € 

20180105 Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so sredstva v višini 3.609 € namenjena za oblikovanje rezervnega 
sklada po Stanovanjskem zakonu v višini 1.344 € (s stanovanjskim programom se Občina Bled v 
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skladu s SPZ in drugim odstavkom 41. člena SZ o oblikovanju rezervnega sklada obvezuje 
izvajati obveznosti iz naslova financiranja skupnih delov na stanovanjskih stavbah v deležu 
lastništva na posamezni stavbi), ter za prenos kupnin na SOS (Slovenski odškodninski sklad) v 
višini 755 € ( 62,90 €/mesečno ) in za prenos na SS (Stanovanjski sklad) v višini 1.510 €  
(125,81 € / mesečno ), kjer se v skladu s Stanovanjskim zakonom nakazuje del kupnine od 
prodanih stanovanj prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 84.000 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje stanja zemljišč (cenitve, notarski in odvetniški stroški, ureditve 
mej in parcelacije) in nakup zemljišč 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pridobitev zemljišč za uresničitev načrtovanih občinskih projektov - pridobitev zemljišč za 
infrastrukturne objekte (pretežno uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni 
mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, 
sodiščem, geodetsko upravo, davčno upravo,...) 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 34.000 € 

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč zajema izvedbo predhodnih postopkov za izvajanje aktivne 
zemljiške politike (cenitve, notarski in odvetniški stroški, ureditve mej in parcelacije) na podlagi 
sprejetega letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. list RS, št. 
86/2011)- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 34/2011)- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski akti- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02) - Obligacijski 
zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe) - Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in 
spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o denacionalizaciji (Ur. list 
RS, št. 27/91 in spremembe) - Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in 
spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe)- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 
in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o javnem naročanju (Ur. 
list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - področni 
zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z 
zemljišči - Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. 
RS št. 95/2002) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo planiranih predhodnih postopkov za uspešno 
vodenje premoženjsko-pravnih zadev na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja z 
dejanskim. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo predhodnih 
postopkov za izvajanje letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi 
zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti 
izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, sodiščem, geodetsko upravo, davčno 
upravo,...) 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
izvedeni predhodni postopki. Letni kazalec predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov 
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(cenitve, geodetski postopki) v skladu z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem 

20200202 Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 34.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.....
          14.000,00 € 
40299941 Odmera zemljišč - stroški.....     20.000,00 € 

16069002 Nakup zemljišč 50.000 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru večjih 
občinskih investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z 
določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
86/2010)- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 34/2011)- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski akti - Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02) - Obligacijski 
zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe) - Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in 
spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o denacionalizaciji (Ur. list 
RS, št. 27/91 in spremembe) - Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in 
spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe) - Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 
in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o javnem naročanju (Ur. 
list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - področni 
zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z 
zemljišči - Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. 
RS št. 95/2002 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2012. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo 
letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in 
dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja 
z lastniki zemljišč, geodetsko upravo, davčno upravo, sodiščem,...) 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo pričetek postopkov odkupov zemljišč v skladu z letnim načrtom 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. Letni kazalec predstavlja število 
zaključenih postopkov odkupa zemljišč skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2012. 

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakupi se bodo izvajali skladno z letnim programom pridobivanja stvarnega premoženja. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 53.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in 
preventivne programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program Občine Bled 2009-2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in 
skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva 
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1702 Primarno zdravstvo 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter 
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnost 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe 
na primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- redno in nemoteno delovanje ambulant v Zdravstvenem domu Bled - sodelovanje z drugimi 
akterji primarnega zdravstva - npr. Rdeči križ in druge neprofitne organizacije 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina tega podprograma se nanaša na: - sof. dejavnosti službe za zdravstvenega zavarovanja 
in - vzdrževanje Zdravstvenega doma Bled. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pogodba Občine Bled z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske Kranj in Občino Gorje o sofinanciranju načrtovanih projektov obnove 
Zdravstvenega doma Bled. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

reševanje problematike prostorskih kapacitet v Zdravstvenem domu Bled 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

pridobitev sofinanciranja za načrtovano obnovo v Zdravstvenem domu Bled s strani Ministrstva 
za zdravje 

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila sofinanciranju vzdrževalnih del. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 43.000 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in 
mrliško ogledno službo 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za 
izvajanje mrliško ogledne službe 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva 
in - ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo 
stalno bivališče v občini 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja na 
Center za socialno delov v Radovljico. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez 
drugih virov dohodkov in prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za socialno delo 
Radovljica (za področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez zaposlitve oz. brez drugih 
virov dohodka se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prične uporabljati s 1. 6. 2011) 
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20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 35.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna na osnovi 21. tč. l5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju plačevati zavarovanje občanov, ki so brez vsakršnih prejemkov.  
 

17079002 Mrliško ogledna služba 8.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški 
mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v 
primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
urejanju ..pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon 
o nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, 
dezinsekcije in deratizacije 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije. 

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 8.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakonska obveza občine je plačevanje mrliških ogledov in obdukcij za naše občane. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 777.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: - zagotavljanjem kulturnih 
dobrin kot javnih dobrin in - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture. Šport Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 
- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, 
zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, - spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne 
športne objekte 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013 
Državni razvojni program 2007-2013 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 
Bela knjiga o šport 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno in 
športno dejavnost 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.000 € 

Opis glavnega programa 

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne 
dejavnosti 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzdrževati objekte in spomenike na področju kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije v skladu s kulturno 
varstvenimi smernicami. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne 
dediščine in Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zaščita in vzdrževanje spomenikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena 
20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za vzdrževalna dela pri Riklijevem spomeniku na Straži, pri 
Prešernovem spomeniku na Bledu in za manjša nujna vzdrževalna dela na drugih objektih 
kulturne dediščine. 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 se predvideva dopolnitev dokumentacije na podlagi pridobljenega gradbenega 
dovoljenja. Oddana je bila tudi vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. V primeru pozitivne 
rešitve bomo pričeli z investicijskimi aktivnostmi v oktobru. Temu ustrezno se bo prilagodil tudi 
dopolnjen predlog proračuna do 2. branja. 
 

1803 Programi v kulturi 305.400 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe 
v kulturi 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in 
razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom 
enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storite 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica A.T.Linharta Radovljica. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 240.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v 
knjižnicah, ipd 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o 
načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več 
občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe in Kolektivna pogodba za javni sekto 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in 
razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom 
enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo 
trende v razvoju knjižničarstva in število članov in uporabnikov knjižnice 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda 
20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 240.400 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40260003 Najemnina za Knjižnico Bled..... 14.400,00 € 
41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški..... 19.000,00 € 
41330202 Knjižnica A.T.L. - plače..... 146.000,00 € 



   
 

281 

41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij..... 20.000,00 € 
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem..... 39.000,00 € 
42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica..... 2.000,00 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 55.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, 
programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem skladu 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Pravilnik o dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in - povečati zanimanje (zlasti 
mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. Kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem 
razpisu in število vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih šolah 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, zagotavljanje pogojev za delovanje 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica 
20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 55.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

30.000 € se predvideva za razpis, 25.000 € pa za sofinanciranje prijave na razpis za nakup 
opreme, ki je bilo sicer planirano že za 2013. 

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000 € 

20150503 Festivalna dvorana 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove.....10.000,00 € 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 465.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju 
športa, za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje 
športno turističnih objektov v občini. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

obnoviti in nadgraditi športno - turistično infrastrukturo in pospeševati razvoj športno – 
rekreacijsko dejavnost, pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje 
prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se 
pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

vzdrževati javne športne objekte in zagotavljati sredstva za delovanje športnih društev ter 
povečati število športnih rekreativcev, redno letno urejati tekaške proge v občini, 

18059001 Programi športa 430.000 € 

Opis podprograma 

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva 
za: opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno 
pomembne javne športne objekte 
Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o društvih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za 
programe in projekte s področja šport 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ohraniti oz. povečati funkcionalnost športno turističnih objektov, vzdrževati športno turistične 
infrastrukturne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati 
število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe 

20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 200.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
40209922 Sofinanciranje športnih prireditev in dogodkov..... 10.000,00 € 
40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa.....10.000,00 € 
41200070 Urejanje tekaških prog v občini..... 5.000,00 € 
41200071 Šport otrok in mladine..... 70.000,00 € 
41200072 Vrhunski šport..... 20.000,00 € 
41200073 športna rekreacija in šport invalidov..... 5.000,00 € 
41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih.....60.000,00 € 
41200084 Kakovostni šport..... 20.000,00 € 

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 140.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški.....        70.000,00 € 
40250320 Športni park - obratovalni stroški.....              35.000,00 € 
40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški.....  35.000,00 € 
 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 85.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin.....        35.000,00 € 
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov..... 50.000,00 € 

20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nepredvideni stroški povezani s pripravo zaključnega poročila po investiciji. 

18059002 Programi za mladino 35.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa sofinanciramo izvedbo preventivnih projektov. Ključne naloge teh 
programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno 
preživljajo prosti čas 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za 
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za 
preventivne projekte na podlagi javnega razpisa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

sofinanciranje dejavnosti mladih, izvedba javnega razpisa za preventivne projekte in za mlade in 
nadarjene 

20100101 Sredstva za delo z mladimi 35.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402903 BMC - Plačila za delo preko študentskega servisa.....  5.000,00 € 
40299990 BMC-pokrivanje obratovalnih stroškov.....  5.000,00 € 
411908 Denarne nagrade in priznanja.....  2.300,00 € 
41200079 LAS.....  2.700,00 € 
41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi.....  20.000,00 € 
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19 IZOBRAŽEVANJE 3.859.068 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Bled na 
področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno izobraževalni zavod, 
osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in 
Glasbena šola Radovljica. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki 
niso zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne 
dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega 
izobraževanja 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.264.072 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim 
večjega števila otrok v vrtce 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok in 
subvencioniranje plačila programov vrtca 

19029001 Vrtci 3.264.072 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam 
otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in 
prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo 
merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev normalnih delovnih pogojev v kuhinji vrtca, odprtje dodatnega oddelka v mesecu 
septembru in vključitev novih varovancev, zaposlitev vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, v 
primeru povečanega vpisa otrok v vrtec, prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za 
socialno delo Radovljica (za področje določanja znižanega plačila vrtca se Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev prične uporabljati s 1.1. 2012) 
20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 793.174 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot elementi za oblikovanje cen programov vrtca se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih upoštevajo:  
• stroški dela (plače, davki in prispevki, regres, povračila stroškov za prevoz in prehrano, 
jubilejne nagrade, ipd.).  
• stroški materiala in storitev (stroški objektov za ogrevanje, elektriko, vodo, komunalo, čiščenje 
prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, 
ipd., stroški osnovne dejavnosti za didaktična sredstva in igrače, strokovna izpopolnjevanja, 
obvezni zdravstveni pregledi, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar, ter drugi 
specifični namenski stroški).  
• stroški živil za otroke, ki se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka 
v posameznem programu.  
V ceno programa v vrtcu ni vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. 
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Povprečni delež plačila staršev je okrog 30 % polne cene vrtca (3. plačilni razred). Razliko do 
polne cene programa vrtca krije občina.  
Vrtec Bled je pripravil predlog finančnega načrta na podlagi izhodišč, ki jih mu je posredovala 
Občina Bled, na podlagi zakonskih zahtev in na podlagi podatkov o številu otrok. Ustanovitelj 
vrtca mora v skladu z zakonodajo zagotavljati vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev 
in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 
30 dni.  
 
402912 Posebni davek na določene prejemke.....    1.174,00 € 
41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi)..... 780.000,00 € 
41330256 Sofinanciranje drugih programov.....    12.000,00 € 
 
20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 100.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Bled, stalno prebivališče pa 
imajo v občini Bled. Starši prostovoljno izberejo, v kateri vrtec bo hodil njihov otrok. Občina krije 
razliko med plačilom staršev in polno ceno programa vrtca. V ceno programa v vrtcu ni 
vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. 

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova.....5.000,00 € 
 

20060404 Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 2.365.898 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled je v letu 2012 vložila kandidaturo za pridobitev sredstev za energetsko sancijo 
zgradb v lasti občin. Pridobila je 417.000 € za energetsko sanacijo. Pripravljen projekt pa 
predvideva celovito prenovo, vključno z rekonstrukcijo delov stavbe in obsega: 
- zamenjavo plašča (fasada z izolacijo, del zunanjega stavbnega pohištva, nova kritina, izolacija 
podstrešja, hidroizolacija temeljev in celotnega pritličja z zamenjavo tlakov in izolacijo); 
- zamenjavo dela strojnih in elektro inštalacij, nov ogrevalni sistem z vgradnjo toplotnih črpalk 
in prilagoditvijo kotlovnice; 
- nove sanitarije 
- popolnoma novo kuhinjo s pripadajočo tehnologijo; 
- predelavo mansarde s povečanjem telovadnice, izgradnjo dodatnih teras pri igralnicah; 
- izgradnjo novega stopnišča in novega dvigala; 
- ureditev treh dodatnih igralnic za otroke s pripadajočimi terasami oz. razširitvami obstoječih; 
- celovito zunanjo ureditev okolice in igrišč, vključno z novim, vodoravnim dostopom s parkirišč; 
- povečanje in ureditev parkirišč in obcestnega dela ... 
 
42040240 Energ.sanacija in rekon. Vrtca Bled (GOI dela) - neupr. str......                    1.800.000,00 € 
42040243 Energ.sanacija Vrtca Bled (GOI dela).....  509.843,00 € 
42080452 Vrtec Bled-proj.dokum.-pregled za energetsko sanacijo.....  30.000,00 € 
42089927 Energ. sanacija Vrtca Bled (pl. dr.stor. in dokument.).....  26.055,00 € 
 
Gre za eno največjih posamičnih investicij Občine Bled, ki pomeni dolgoročno naložbo (za novo 
življenjsko dobo objekta 35 let), zato načrtujemo najem posojila v višini 1,9 mil. € z 10-letno 
dobo odplačevanja. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 435.000 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole na Bledu (s podružničnima šolama v 
Ribnem in na Bohinjski Beli), sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s 
potrebami okolja ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Radovljica, ki jo 
obiskujejo blejski otroci. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole 
so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoj in izobraževanja (ZOFVI). 
Sredstva se zagotavljajo za: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in 
glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole in investicije. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, 
razširjenega in dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih 
programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in 
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole 

19039001 Osnovno šolstvo 423.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
zavodih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih 
za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, kritje stroškov 
dodatnega (razširjenega) programa in s tem višji nivo znanja učencev, vzdrževanje prostora in 
posodabljanje opreme na osnovnih šolah, ureditev zunanje okolice in zagotovitev prometne 
varnosti. 
20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 110.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole prof. dr. J. 
Plemlja Bled z obema podružnicama (Ribno in Bohinjska Bela), in sicer: elektrika, ogrevanje, 
komunala, telefon, zavarovanje, varovanje okolice šol, varstvo pri delu, vzdrževanje in čiščenje 
dimnikov, itd. 
Sredstva v višini 9.000,00 € so namenjena za bruto plačo, regres, prevoz in prehrano delavk v PŠ 
Bohinjska Bela. Ministrstvo za šolstvo in šport je dalo soglasje k dodatni sistemizaciji, tako da v 
deležu 45 % sofinancira zaposlitev dveh zaposlenih za izvajanje delne kombinacije. 
 

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 75.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 se načrtuje namestitev strelovodov na obnovljeno streho in poplačilo določenih 
obveznosti iz naslova vodenja projekta REALL. 

20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 38.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno.....   5.000,00 € 
42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled.....      30.000,00 € 
42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela.....   3.000,00 € 
20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 200.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 se predvideva zaključek 1. in 2. faze ter izvedba 3. faze (nadstrešnica). 
42040179 Gradnja športnega parka OŠ Bled.....    190.000,00 € 
42080175 Športni park OŠ Bled -investicijski nadzor in koordinacija..... 10.000,00 € 
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19039002 Glasbeno šolstvo 12.000 € 

Opis podprograma 

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Radovljica, katere ustanovitelj je 
Občina Radovljica, dejavnost zavoda pa sofinancirajo še Občina Bled, Bohinj in Gorje. Zavod 
opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok na območju 
občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih  in 
glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI) 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli Zakon o 
zavodih, Pogodba o sofinanciranju programa dislociranega oddelka Glasbene šole Radovljica na 
Bled 

20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 12.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbena šola Radovljica izvaja pouk za učence, ki obiskujejo pouk klavirja, harmonike, klarineta, 
trobente, violine in nauk o glasbi na Bledu v prostorih v Osnovne šole prof.dr.J.Plemlja . V skladu 
s pogodbo Občina Bled zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov prehrane in prevoza učiteljev 
na delo za pouk otrok iz občine Bled ter za sofinanciranje nakupa instrumentov.  
 

1905 Drugi izobraževalni programi 3.000 € 

19059002 Druge oblike izobraževanja 3.000 € 

20040801 Druge oblike izobraževanja 3.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letos prvič sofinanciramo tudi dejavnost LUR, kjer je vključenih tudi veliko blejskih občanov. Do 
sedaj je stroške krila samo Občina Radovljica. 

1906 Pomoči šolajočim 156.996 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva  za sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih 
programov ter za kritje prevoznih stroškov učencem 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo ter omogočiti staršem in učencem večjo dostopnost do dodatnih in 
nadstandardnih programov 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 156.996 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o osnovni šol 
20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol19.996 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

411902 Doplačila za šolo v naravi..... 3.500,00 € 
41199906 Nagrade za odličnjake..... 1.000,00 € 
41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol.....11.996,00 € 
41330255 Modernizacija učnih pripomočkov..... 3.500,00 € 
 
20040305 Izvajanje šolskih prevozov 137.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

40239903 Šolski prevozi - avtobusi....   94.000,00 € 
40239904 Šolski prevozi - kombiji .....   25.000,00 € 
40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi.....6.000,00 € 
411900 Regresiranje prevozov v šolo.....  12.000,00 € 
 



   
 

287 

20 SOCIALNO VARSTVO 428.786 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših 
občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in 
zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon 
o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, 
invalide in ostarele občane 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov 
socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in 
razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk 

2002 Varstvo otrok in družine 43.600 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za 
krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so 
žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Bled želi posredno prispevati tudi k dvigu 
natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma 
zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima stalno bivališče v občini Bled 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 43.600 € 

20050409 Drugi programi v pomoč družini 3.600 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 3.600,00 € so namenjena sofinanciranju delovanja 
Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma. V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo 
pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju varne hiše. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju 
dejavnosti Varna hiša in Pogodbo o uporabi objekta Varna hiša, v katerih so opredeljeni deleži 
sofinanciranj vseh 18 občin. V letu 2011 je začel delovati tudi Materinski dom, katerega 
dejavnost prav tako sofinancirajo omenjene občine. 

20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 40.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Bled nameni za vsakega novorojenca v občini Bled pomoč ob rojstvu otroka, lahko je to 
vrednostni bon v višini 550,00 € ali denarno nakazilo v višini 500,00 €. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 385.186 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za 
socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči 
materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri 
zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri 
preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže 
socialnih pomoči 

20049002 Socialno varstvo invalidov 34.000 € 

Opis podprograma 

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri 
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnik 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj 
kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in 
zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje 
kakovost njihovega življenja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko 
varstvo za družinskega pomočnik 
20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu določa, da občine prevzemajo financiranje družinskega pomočnika. 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali težko gibalno ovirana oseba. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 
pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno uveljavljajo pravico družinskega pomočnika 4 občani občine 
Bled. Kolikšen obseg financiranja bo v prihodnje, je odvisno od števila vlog za uveljavljanje 
pravice do družinskega pomočnika. 

20049003 Socialno varstvo starih 256.786 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni 
programi, ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pogodba o 
izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve socialna oskrba na dom 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega 
vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna 
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja 
uporabnikom teh storite 

20050203 Sofinanciranje nege na domu 65.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč 
družini na domu in zagotoviti najmanj 50 % subvencije k ceni storitve nege na domu. Za občane 
občine Bled mrežo javne službe zagotavlja in financira Občina Bled, izvaja pa jo Dom dr Janka 
Benedika Radovljica. To socialno varstveno storitev opravlja 6 zaposlenih negovalk. S te 
postavke se v skladu z zakonom krijejo še stroški vodenja. 

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih165.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod socialne domove štejemo domove starostnikov in posebne socialne zavode. Občina je 
zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva 
so predvidena na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja. Višina potrebnih sredstev je odvisna 
od števila in plačilne sposobnosti oskrbovancev, ter cene bivanja v socialnem zavodu, struktura 
tega pa se tekom leta spreminja. 
 
20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 26.786 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu planiramo sredstva za sofinanciranje programov za starejše, in sicer:  
- sofinanciranje programov zdravja,  
- sofinanciranje programov društev upokojencev v občini ter  drugih organizacij in društev 
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(zveza borcev, razna druga združenja) - sredstva razdeljena po razpisu,  
- tradicionalno novoletno srečanje župana s starejšimi občani, 
- sofinanciranje projekta Demochange.  
 
40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani.....   2.500,00 € 
41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše..... 14.286,00 € 
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.....                10.000,00 € 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 40.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v 
občini 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje enkratnih denarnih 
pomoči za premostitev finančnih težav in  subvencije najemnine 

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. 
Enkratno denarno pomoč lahko na podlagi prošnje dobijo socialno ogroženi občani za nakup 
ozimnice, šolskih potrebščin, premostitve trenutne finančne stiske, ipd., če izpolnjujejo kriterije 
za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči iz proračunskih sredstev. Vsako leto dobi okrog 30 
občanov finančno pomoč v enkratnem letnem znesku, odvisno od števila družinskih članov. 
Število vlog iz leta v leto narašča. 
 

20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 30.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih 
najemnin 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 (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08). 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400 € 

20050408 Socialno varstvo zasvojenih 7.400 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 7.400,00 € so namenjena sofinanciranju delovanja 
Komune Društva Žarek in Reintegracijskemu centru. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju 
dejavnosti Komune Društva Žarek , v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj 7-ih občin Zg. 
Gorenjske, Občina Bled prispeva svoj delež (glede na št. preb.) za dejavnost in program Komune 
Društva Žarek.  V letu 2012 je začel delovati tudi Reintegracijski center, katerega dejavnost v 
skladu z dogovorom sofinancira 18 gorenjskih občin. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 47.000 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na 
primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno). Gre 
za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin 
pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna 
družba 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o osnovni šoli, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu 
Slovenije, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s 
področja družbenih dejavnosti v občini Bled 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti učencem s posebnimi potrebami brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno 
izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih 
dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti 
nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in objava razpisa za 
sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa 
sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne 
razlike med občani 
20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 27.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke se sofinancirajo prevozi in druge socialne storitve. Sem spadajo 
storitve, ki jih krijemo po zakonu: stroške prevoza otrok in varovancev v oskrbne centre in 
domove (POŠ A.Janša Radovljica, POŠ P. Stražišarja Jesenice, CUDV M. Langusa Radovljica...), 
subvencioniranje prehrane socialno šibkim, sofinanciranje zaposlitve logopeda v OŠ A. Janša, 
ipd. Za sofinanciranje letovanja otrok so planirana sredstva na podlagi podatkov iz preteklih let 
v višini 3.400,00 €. Izvajalec letovanja otrok, ki je izbran na republiškem razpisu, organizira 
letovanje naših otrok v Pineti. Prispevek občine za vsakega otroka posebej je odvisen od 
dohodkov družine udeleženih otrok. 
20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 20.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih društev in za sofinanciranje redne 
dejavnosti Območne organizacije Rdečega križa Radovljica v skladu z Zakonom o Rdečem križu. 
Splošno gospodarsko stanje nakazuje, da se bodo socialni problemi občanov še povečevali. S te 
postavke se financira delovanje humanitarnih društev, ki delujejo na področju občine Bled oz. 
vsa tista društva, v katere so vključeni naši občani. Občina Bled sofinancira njihovo dejavnost ali 
določen program na osnovi prijave na razpis, posredovanih poročil o delu in na osnovi plana za 
naslednje leto.  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 136.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in 
cenovno ugodnih virov financiranj 

2201 Servisiranje javnega dolga 136.800 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na 
način, kot je določeno s pravnimi posli 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: - zagotavljanje rednega in 
pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, - zagotavljanje ustrezne 
strukture portfelja dolga, - spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju 
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračun 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 136.800 € 

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

40310101 Obresti za kredit - ŠD Bled (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.).....  2.800,00 € 
40310102 Obresti za kredit - kanalizacija (HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.)..... 3.200,00 € 
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20260104 Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 60.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

55010103 Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD - do 1.12.2014..... 65.000,00 € 
55010103 Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD.....   60.500,00 € 

20260105 Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 70.300 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

55010104 Kredit-Hypo bank-vodovod kanalizacija.....  70.300,00 € 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 170.000 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 70.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče 

23029001 Rezerva občine 70.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. 
členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 
intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. 
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za 
odpravo posledic postopoma 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim 
večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri 
doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 
odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, 
koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu 
naravnih nesreč 
20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

409100 Proračunska rezerva ( za odpravo posledic naravnih nesreč ).....  70.000,00 € 
 

2303 Splošna proračunska rezervacija 100.000 € 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva 
programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega 
leta 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega proračuna, 
čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj 
predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih 
uporabnikov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob 
pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z 
omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 100.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena 
Zakona o javnih financah 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo 
natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi 
vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih 
proračunskih uporabnikov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob 
pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z 
omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov 

20010501 Tekoča proračunska rezerva 100.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
proračunske rezerve ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O 
uporabi splošne proračunske rezerve odloča župan.  
 

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 2 8 . 2 6 1  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.261 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 28.261 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 28.261 € 

20010701 KS Bled 9.221 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402000 Pisarniški material in storitve.....4.221,00 € 
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....5.000,00 € 
20010703 KS Ribno 5.085 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402000 Pisarniški material in storitve.....3.085,00 € 
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....2.000,00 € 

20010704 KS Zasip 4.829 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402000 Pisarniški material in storitve.....2.829,00 € 
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....2.000,00 € 

20010705 KS Bohinjska Bela 4.413 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....2.313,00 € 
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....100,00 € 
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....2.000,00 € 
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20010706 KS Rečica 4.713 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402000 Pisarniški material in storitve.....2.713,00 € 
40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji.....2.000,00 € 
 

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ  2 9 8 . 4 6 9  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 298.469 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v 
okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki 
so nanjo prenesene z zakoni 

0603 Dejavnost občinske uprave 298.469 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo 
porabo proračunskih sredstev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za 
prijazno javno upravo 

06039001 Administracija občinske uprave 298.469 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o 
interventnih ukrepi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, 
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega 
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih 
pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 
zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega 
časopisja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 298.469 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razčlenitev: 
400000 Osnovne plače..... 129.000,00 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost..... 5.200,00 € 
400003 Položajni dodatek..... 2.000,00 € 
400004 Drugi dodatki..... 7.600,00 € 
400100 Regres za letni dopust..... 4.379,00 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom..... 7.000,00 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela..... 8.600,00 € 
400302 Sr. za del. usp. iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.....5.560,00 € 
400400 Sredstva za nadurno delo..... 6.021,00 € 
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400999 Drugi izdatki zaposlenim..... 45,00 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje..... 15.200,00 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje..... 12.000,00 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni..... 1.000,00 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje..... 110,00 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo..... 190,00 € 
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....3.400,00 € 
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.....1.400,00 € 
402000 Pisarniški material in storitve..... 2.673,00 € 
40200003 Pisarniški material - DZS Bled..... 254,00 € 
40200102 Čistilne storitve - čiščenje uniform (OBČINSKI REDARJI)..... 800,00 € 
40200103 Salesianer - čiščenje tepiha (v najem)..... 180,00 € 
40200303 Tiskarske storitve - drugo..... 460,00 € 
402007 Računalniške storitve..... 70,00 € 
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve..... 2.155,00 € 
40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila..... 819,00 € 
402100 Uniforme in službena obleka..... 3.312,00 € 
40219911 Oprema za občinsko redarstvo (lisice, razpršilci,..)..... 456,00 € 
40220005 Elekt. energija - Občinsko redarstvo (v ŠD Bled)..... 1.729,00 € 
40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje..... 1.850,00 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta..... 1.600,00 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve..... 10.536,00 € 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva..... 5.000,00 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil..... 5.090,00 € 
402304 Pristojbine za registracijo vozil..... 880,00 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila..... 3.155,00 € 
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane..... 444,00 € 
40239902 Stroški pranja vozil..... 340,00 € 
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi..... 22,00 € 
402402 Stroški prevoza v državi..... 180,00 € 
402499 Drugi izdatki za službena potovanja..... 28,00 € 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov..... 1.790,00 € 
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme..... 281,00 € 
40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o...... 4.600,00 € 
40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo..... 6.000,00 € 
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo..... 575,00 € 
40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj.... .4.800,00 € 
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine..... 80,00 € 
40269903 Najem - tetra sistemi..... 1.800,00 € 
40269904 Najem stacionarnega radarja..... 10.000,00 € 
40269905 Najem  - vozilo Hunday za MIR (inšpektor)..... 3.130,00 € 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev..... 600,00 € 
40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev..... 1.735,00 € 
40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal..... 1.600,00 € 
40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki..... 900,00 € 
420100 Nakup motornih koles in motorjev..... 3.000,00 € 
420200 Nakup pisarniškega pohištva..... 2.000,00 € 
420202 Nakup strojne računalniške opreme..... 1.200,00 € 
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje..... 1.000,00 € 
420238 Nakup telekomunikacijske opreme..... 500,00 € 
420299 Nakup druge opreme in napeljav..... 1.000,00 € 
42029907 Nakup monitorjev..... 540,00 € 
42029912 Nakup opreme za obdelavo prekrškov na terenu - MIR..... 600,00 € 
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 

PU PK PP Konto Opis 
Sprejeti proračun 
2013  

Ocena realizacije 
2013  

Proračun 2014               
( predlog)  

Indeks 8:7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01       OBČINSKI SVET 52.120,00 52.120,00 42.573,00 81,68 

  01     POLITIČNI SISTEM 52.120,00 52.120,00 42.573,00 81,68 

  0101     Politični sistem 52.120,00 52.120,00 42.573,00 81,68 

  01019001     Dejavnost občinskega sveta 52.120,00 52.120,00 42.573,00 81,68 

    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 48.613,00 48.613,00 39.066,00 80,36 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.713,00 15.713,00 13.066,00 83,15 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.600,00 2.600,00 2.000,00 76,92 

      4029 Drugi operativni odhodki 30.300,00 30.300,00 24.000,00 79,21 

    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,00 3.507,00 3.507,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,00 3.507,00 3.507,00 100,00 

02       NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  0203     Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

03       ŽUPAN 102.793,00 104.793,00 104.793,00 100,00 

  01     POLITIČNI SISTEM 102.793,00 104.793,00 104.793,00 100,00 

  0101     Politični sistem 102.793,00 104.793,00 104.793,00 100,00 

  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 102.793,00 104.793,00 104.793,00 100,00 

    20010101   Sredstva za plačilo župana 52.180,00 52.180,00 52.180,00 100,00 

      4000 Plače in dodatki 40.348,00 40.348,00 40.348,00 100,00 

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

      4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 
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PU PK PP Konto Opis 
Sprejeti proračun 
2013  

Ocena realizacije 
2013  

Proračun 2014               
( predlog)  

Indeks 8:7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 30,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 40,00 100,00 

      4015 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,00 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 37.213,00 39.213,00 39.213,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.762,00 26.262,00 26.462,00 100,76 

      4021 Posebni material in storitve 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 200,00 200,00 200,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 3.726,00 3.926,00 3.726,00 94,91 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,00 

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

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 

    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 400,00 400,00 400,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 

04       OBČINSKA UPRAVA 11.192.464,85 11.234.836,85 13.613.252,00 121,17 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27.197,00 29.601,00 27.197,00 91,88 

  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.707,00 12.707,00 12.707,00 100,00 

  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707,00 12.707,00 12.707,00 100,00 

    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.707,00 12.707,00 12.707,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 12.707,00 12.707,00 12.707,00 100,00 

  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 16.894,00 14.490,00 85,77 

  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 16.894,00 14.490,00 85,77 

    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 14.490,00 16.894,00 14.490,00 85,77 

      4029 Drugi operativni odhodki 14.490,00 16.894,00 14.490,00 85,77 

  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 46.500,00 46.500,00 30.000,00 64,52 

  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 46.500,00 46.500,00 30.000,00 64,52 
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PU PK PP Konto Opis 
Sprejeti proračun 
2013  

Ocena realizacije 
2013  

Proračun 2014               
( predlog)  

Indeks 8:7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 46.500,00 46.500,00 30.000,00 64,52 

    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 46.500,00 46.500,00 30.000,00 64,52 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.409,00 2.000,00 141,94 

      4029 Drugi operativni odhodki 45.000,00 45.091,00 28.000,00 62,10 

  04     SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 355.299,00 357.433,15 328.984,00 92,04 

  0402     Informatizacija uprave 32.397,00 32.397,00 31.274,00 96,53 

  04029001     Informacijska infrastruktura 27.997,00 27.997,00 27.274,00 97,42 

    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 27.997,00 27.997,00 27.274,00 97,42 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.900,00 4.789,00 4.789,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 15.485,00 15.485,00 15.485,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 7.612,00 7.723,00 7.000,00 90,64 

  04029002     Elektronske storitve 4.400,00 4.400,00 4.000,00 90,91 

    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 4.400,00 4.400,00 4.000,00 90,91 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.400,00 2.400,00 2.000,00 83,33 

  0403     Druge skupne administrativne službe 322.902,00 325.036,15 297.710,00 91,59 

  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 61.140,00 61.634,00 61.634,00 100,00 

    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 25.922,00 26.416,00 26.416,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.703,00 26.416,00 26.416,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 219,00 0,00 0,00 0,00 

    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 35.218,00 35.218,00 35.218,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.018,00 29.018,00 29.018,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,00 

  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 54.896,00 56.886,15 63.000,00 110,75 

    20070402   Izvedba občinskih prireditev 29.896,00 31.885,15 38.000,00 119,18 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.296,00 31.220,15 36.500,00 116,91 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.600,00 665,00 1.500,00 225,56 
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    20070404   Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 ) 25.000,00 25.001,00 25.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.001,00 25.000,00 100,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 206.866,00 206.516,00 173.076,00 83,81 

    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806,00 3.456,00 3.806,00 110,13 

      4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 3.456,00 3.806,00 110,13 

    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20010347   Pravno zastopanje občine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

    20010801   Nakup zgradb in prostorov 130.000,00 130.000,00 30.000,00 23,08 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 20.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 110.000,00 110.000,00 25.000,00 22,73 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 47.790,00 47.790,00 54.000,00 112,99 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.700,00 7.200,00 8.000,00 111,11 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.839,00 6.489,00 7.000,00 107,87 

      4025 Tekoče vzdrževanje 23.931,00 23.781,00 25.000,00 105,13 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.320,00 10.320,00 14.000,00 135,66 

    20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 8.270,00 8.270,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 8.270,00 8.270,00 8.270,00 100,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 732.264,00 733.245,00 726.364,00 99,06 

  0603     Dejavnost občinske uprave 732.264,00 733.245,00 726.364,00 99,06 

  06039001     Administracija občinske uprave 628.063,00 629.044,00 624.903,00 99,34 

    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 581.000,00 581.000,00 581.000,00 100,00 

      4000 Plače in dodatki 366.227,00 366.227,00 366.227,00 100,00 
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      4001 Regres za letni dopust 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 

      4002 Povračila in nadomestila 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 

      4004 Sredstva za nadurno delo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 33.323,00 33.323,00 33.323,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 30.200,00 30.200,00 30.200,00 100,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 280,00 280,00 280,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 470,00 470,00 470,00 100,00 

      4015 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,00 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 3.610,00 4.591,00 4.591,00 100,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 3.610,00 4.591,00 4.591,00 100,00 

    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 27.641,00 27.641,00 23.500,00 85,02 

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

      4029 Drugi operativni odhodki 21.141,00 21.141,00 17.000,00 80,41 

    20010326   Drugi operativni odhodki 13.812,00 13.812,00 13.812,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 340,00 340,00 340,00 100,00 

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

      4029 Drugi operativni odhodki 13.322,00 13.322,00 13.322,00 100,00 

    20010330   Izobraževanje zaposlenih 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  06039002     

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 104.201,00 104.201,00 101.461,00 97,37 

    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 25.010,00 25.010,00 24.010,00 96,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.010,00 22.010,00 22.010,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67 

    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 47.693,00 100,00 



   
 

300 

PU PK PP Konto Opis 
Sprejeti proračun 
2013  

Ocena realizacije 
2013  

Proračun 2014               
( predlog)  

Indeks 8:7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 47.693,00 100,00 

    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 13.679,00 13.679,00 13.679,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 13.679,00 13.679,00 13.679,00 100,00 

    20010319   Najemnine in zakupnine 16.079,00 16.079,00 16.079,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.079,00 16.079,00 16.079,00 100,00 

    20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 205.951,00 205.951,00 197.531,00 95,91 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.951,00 205.951,00 197.531,00 95,91 

  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.000,00 23.000,00 18.000,00 78,26 

    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 23.000,00 23.000,00 18.000,00 78,26 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.951,00 182.951,00 179.531,00 98,13 

    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 125.501,00 125.501,00 122.081,00 97,27 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109.501,00 109.501,00 106.081,00 96,88 

    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 57.450,00 57.450,00 57.450,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.450,00 57.450,00 57.450,00 100,00 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 28.454,00 28.454,00 48.000,00 168,69 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 28.454,00 28.454,00 48.000,00 168,69 

  08029001     Prometna varnost 3.454,00 3.454,00 13.000,00 376,38 

    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 3.454,00 3.454,00 13.000,00 376,38 

      4021 Posebni material in storitve 2.000,00 2.230,00 3.000,00 134,53 

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 770,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 454,00 454,00 10.000,00 2.202,64 

  08029002     Notranja varnost 25.000,00 25.000,00 35.000,00 140,00 
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    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 25.000,00 25.000,00 35.000,00 140,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 25.000,00 35.000,00 140,00 

  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.200,00 11.200,00 10.000,00 89,29 

  1003     Aktivna politika zaposlovanja 11.200,00 11.200,00 10.000,00 89,29 

  10039001     Povečanje zaposljivosti 11.200,00 11.200,00 10.000,00 89,29 

    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 11.200,00 11.200,00 10.000,00 89,29 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.200,00 11.200,00 10.000,00 89,29 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.695,05 108.695,05 152.067,00 139,90 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 51.712,05 51.712,05 95.800,00 185,26 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 51.712,05 51.712,05 95.800,00 185,26 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 29.535,00 29.535,00 25.800,00 87,35 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4135 

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

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 8.735,00 8.735,00 5.000,00 57,24 

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

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 12.177,05 12.177,05 60.000,00 492,73 

      4202 Nakup opreme 8.977,07 8.977,07 50.000,00 556,97 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 3.199,98 3.199,98 10.000,00 312,50 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  1104     Gozdarstvo 56.983,00 56.983,00 56.267,00 98,74 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 56.983,00 56.267,00 98,74 

    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983,00 56.983,00 56.267,00 98,74 

      4025 Tekoče vzdrževanje 21.063,00 21.063,00 21.063,00 100,00 
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      4029 Drugi operativni odhodki 204,00 204,00 204,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 35.716,00 35.000,00 98,00 

  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.351,00 3.351,00 3.000,00 89,53 

  1206     Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.351,00 3.351,00 3.000,00 89,53 

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.351,00 3.351,00 3.000,00 89,53 

    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 3.351,00 3.351,00 3.000,00 89,53 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.351,00 3.351,00 3.000,00 89,53 

  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.235.953,00 2.248.846,00 2.277.640,89 101,28 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 2.233.917,00 2.246.637,00 2.276.967,89 101,35 

  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 380.184,00 380.184,00 350.000,00 92,06 

    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 380.184,00 380.184,00 350.000,00 92,06 

      4025 Tekoče vzdrževanje 380.184,00 380.184,00 350.000,00 92,06 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.296.019,00 1.308.739,00 1.335.698,44 102,06 

    20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.251.019,00 1.263.739,00 1.245.698,44 98,57 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.619,00 67.619,00 140.000,00 207,04 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.111.203,00 1.111.203,00 1.085.698,44 97,70 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 72.197,00 84.917,00 20.000,00 23,55 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 45.000,00 45.000,00 90.000,00 200,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000,00 11.000,00 60.000,00 545,45 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 34.000,00 34.000,00 30.000,00 88,24 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 84.714,00 84.714,00 86.100,00 101,64 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 83.114,00 83.114,00 84.500,00 101,67 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.300,00 8.550,00 9.000,00 105,26 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.314,00 8.064,00 8.500,00 105,41 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.500,00 10.000,00 181,82 

      4029 Drugi operativni odhodki 11.500,00 11.000,00 0,00 0,00 
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      4202 Nakup opreme 500,00 500,00 31.000,00 6.200,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.500,00 49.500,00 26.000,00 52,53 

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

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 395.000,00 395.000,00 305.169,45 77,26 

    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00 

    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 280.000,00 280.000,00 190.169,45 67,92 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 277.000,00 277.000,00 190.169,45 68,65 

      4208 

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

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 78.000,00 78.000,00 200.000,00 256,41 

    20160209   Južna razbremenilna cesta 15.000,00 15.000,00 50.000,00 333,33 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 15.000,00 50.000,00 333,33 

    20160210   Severna razbremenilna cesta 63.000,00 63.000,00 150.000,00 238,10 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 43.000,00 43.000,00 50.000,00 116,28 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 100.000,00 500,00 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 2.036,00 2.209,00 673,00 30,47 

  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 2.036,00 2.209,00 673,00 30,47 

    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 1.536,00 1.536,00 0,00 0,00 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.536,00 1.536,00 0,00 0,00 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 500,00 673,00 673,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 500,00 673,00 673,00 100,00 

  14     GOSPODARSTVO 648.496,20 648.571,20 1.158.283,64 178,59 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.781,00 11.581,00 8.453,00 72,99 
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  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.781,00 11.581,00 8.453,00 72,99 

    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 800,00 0,00 0,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 800,00 0,00 0,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 10.781,00 10.781,00 8.453,00 78,41 

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

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

      4135 

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

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.128,00 2.128,00 2.200,00 103,38 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 636.715,20 636.990,20 1.149.830,64 180,51 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 636.715,20 636.990,20 1.149.830,64 180,51 

    20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 4.500,00 0,00 

      4208 

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

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

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

    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 195.000,00 195.000,00 220.000,00 112,82 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 195.000,00 195.000,00 220.000,00 112,82 

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

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

    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 17.000,00 17.275,00 23.000,00 133,14 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 17.000,00 17.275,00 23.000,00 133,14 

    20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 224.715,20 224.715,20 701.830,64 312,32 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.341,48 8.341,48 19.722,10 236,43 
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      4027 Kazni in odškodnine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.635,08 121.443,72 574.023,04 472,67 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 19.738,64 44.930,00 58.085,50 129,28 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.766.763,65 1.772.444,65 2.064.675,00 116,49 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.761.763,65 1.767.444,65 2.059.675,00 116,53 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 92.401,00 92.401,00 90.000,00 97,40 

    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 45.000,00 43.699,00 50.000,00 114,42 

      4025 Tekoče vzdrževanje 45.000,00 43.699,00 50.000,00 114,42 

    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 21.301,00 20.000,00 93,89 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 21.301,00 20.000,00 93,89 

    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 27.401,00 27.401,00 20.000,00 72,99 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

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

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.001,00 4.001,00 0,00 0,00 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 2.400,00 2.400,00 20.000,00 833,33 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.669.362,65 1.675.043,65 1.969.675,00 117,59 

    20170201   Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.194.362,65 1.190.590,99 1.329.675,00 111,68 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.097,00 5.097,00 5.500,00 107,91 

      4025 Tekoče vzdrževanje 866.491,65 862.719,99 1.000.000,00 115,91 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.599,00 13.599,00 15.000,00 110,30 

      4029 Drugi operativni odhodki 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,00 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 272.175,00 272.175,00 272.175,00 100,00 

    20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za obremenjevanje voda 
) 301.000,00 306.681,00 220.000,00 71,74 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 301.000,00 306.681,00 220.000,00 71,74 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 156.000,00 159.771,66 400.000,00 250,36 
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      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 126.000,00 129.771,66 398.000,00 306,69 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 15.000,00 15.000,00 20.000,00 133,33 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 15.000,00 15.000,00 20.000,00 133,33 

    20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

      4208 

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

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

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

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

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  16     PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.191.930,30 1.195.974,11 1.164.455,47 97,36 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 137.140,00 137.140,00 92.040,00 67,11 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 137.140,00 137.140,00 92.040,00 67,11 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 137.140,00 137.140,00 92.040,00 67,11 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 21.640,00 21.640,00 21.640,00 100,00 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 113.100,00 113.100,00 68.000,00 60,12 

  1603     Komunalna dejavnost 852.181,30 856.225,11 887.806,47 103,69 

  16039001     Oskrba z vodo 448.315,30 448.315,30 480.432,47 107,16 

    20170102   Vodotoki 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 

    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 26.377,08 26.377,08 20.000,00 75,82 
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      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 26.377,08 26.377,08 20.000,00 75,82 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 420.938,22 420.938,22 450.432,47 107,01 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.632,00 7.632,00 8.000,00 104,82 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 13.819,00 13.819,00 14.000,00 101,31 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 364.000,00 364.000,00 312.432,47 85,83 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 35.487,22 35.487,22 116.000,00 326,88 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 

    20170103   Vzdrževanje pokopališč 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 

  16039003     Objekti za rekreacijo 365.000,00 369.043,81 360.000,00 97,55 

    20080108   Spoznavajmo svet igral 65.000,00 65.000,00 60.000,00 92,31 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 63.623,00 63.623,00 57.500,00 90,38 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 1.377,00 1.377,00 2.500,00 181,55 

    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 300.000,00 304.043,81 300.000,00 98,67 

      4025 Tekoče vzdrževanje 300.000,00 304.043,81 300.000,00 98,67 

  16039004     Praznično urejanje naselij 11.000,00 11.000,00 15.000,00 136,36 

    20170406   Praznično urejanje naselij 11.000,00 11.000,00 15.000,00 136,36 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 4.000,00 80,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 

  16039005     Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 26.866,00 27.374,00 101,89 

    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 26.866,00 26.866,00 27.374,00 101,89 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.339,00 16.339,00 16.339,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.527,00 4.527,00 4.527,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 3.508,00 3.508,00 3.508,00 100,00 
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      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.492,00 2.492,00 3.000,00 120,39 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 141.609,00 141.609,00 100.609,00 71,05 

  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 41.000,00 41.000,00 50.000,00 121,95 

    20180401   Nakup stanovanja 41.000,00 41.000,00 50.000,00 121,95 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 41.000,00 41.000,00 50.000,00 121,95 

  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 95.609,00 95.609,00 45.609,00 47,70 

    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 92.000,00 92.000,00 42.000,00 45,65 

      4025 Tekoče vzdrževanje 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 25.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609,00 3.609,00 3.609,00 100,00 

      4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.344,00 1.344,00 100,00 

      4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00 

  1606     

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 61.000,00 61.000,00 84.000,00 137,70 

  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

  16069002     Nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 50.000,00 185,19 

    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 27.000,00 27.000,00 50.000,00 185,19 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 27.000,00 27.000,00 50.000,00 185,19 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 336.855,20 336.855,20 53.000,00 15,73 

  1702     Primarno zdravstvo 293.855,20 293.855,20 10.000,00 3,40 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 293.855,20 293.855,20 10.000,00 3,40 
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    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 293.855,20 293.855,20 10.000,00 3,40 

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

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.324,00 1.324,00 10.000,00 755,29 

      4208 

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

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,00 

  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

  17079002     Mrliško ogledna služba 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 821.400,00 821.400,00 777.400,00 94,64 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 8.000,00 8.000,00 7.000,00 87,50 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 8.000,00 8.000,00 7.000,00 87,50 

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

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 6.000,00 6.000,00 5.000,00 83,33 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 6.000,00 6.000,00 5.000,00 83,33 

  1803     Programi v kulturi 301.400,00 301.400,00 305.400,00 101,33 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 236.400,00 236.400,00 240.400,00 101,69 

    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 236.400,00 236.400,00 240.400,00 101,69 

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

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 35.000,00 39.000,00 111,43 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  18039003     Ljubiteljska kultura 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 
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    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

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

    20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

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

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 512.000,00 512.000,00 465.000,00 90,82 

  18059001     Programi športa 476.800,00 476.800,00 430.000,00 90,18 

    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 187.000,00 187.000,00 200.000,00 106,95 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000,00 8.004,00 10.000,00 124,94 

      4029 Drugi operativni odhodki 8.000,00 11.536,00 10.000,00 86,69 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 170.000,00 167.460,00 180.000,00 107,49 

    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 160.000,00 160.000,00 140.000,00 87,50 

      4025 Tekoče vzdrževanje 125.000,00 125.000,00 105.000,00 84,00 

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

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 124.800,00 124.800,00 85.000,00 68,11 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.800,00 24.800,00 35.000,00 141,13 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00 

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

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  18059002     Programi za mladino 35.200,00 35.200,00 35.000,00 99,43 

    20100101   Sredstva za delo z mladimi 35.200,00 35.200,00 35.000,00 99,43 

      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,00 2.500,00 2.300,00 92,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.700,00 22.700,00 22.700,00 100,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 1.972.297,00 2.028.971,00 3.859.068,00 190,20 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 938.174,00 941.498,00 3.264.072,00 346,69 

  19029001     Vrtci 938.174,00 941.498,00 3.264.072,00 346,69 
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    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 793.174,00 793.174,00 793.174,00 100,00 

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

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 792.000,00 792.000,00 792.000,00 100,00 

    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 80.000,00 80.000,00 100.000,00 125,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 80.000,00 80.000,00 100.000,00 125,00 

    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 60.000,00 63.324,00 2.365.898,00 3.736,18 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 2.309.843,00 0,00 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 60.000,00 63.324,00 56.055,00 88,52 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 879.127,00 932.477,00 435.000,00 46,65 

  19039001     Osnovno šolstvo 867.127,00 920.477,00 423.000,00 45,95 

    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 99.000,00 99.000,00 110.000,00 111,11 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 99.000,00 99.000,00 110.000,00 111,11 

    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 452.203,00 75.000,00 16,59 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 351.542,00 406.176,00 25.000,00 6,15 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 48.458,00 46.027,00 50.000,00 108,63 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 35.000,00 38.000,00 108,57 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 35.000,00 38.000,00 108,57 

    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 333.127,00 334.274,00 200.000,00 59,83 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.000,00 308.853,00 190.000,00 61,52 

      4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 10.127,00 25.421,00 10.000,00 39,34 

  19039002     Glasbeno šolstvo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 

    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 
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  1905     Drugi izobraževalni programi 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

  19059002     Druge oblike izobraževanja 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

    20040801   Druge oblike izobraževanja 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

  1906     Pomoči šolajočim 154.996,00 154.996,00 156.996,00 101,29 

  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 154.996,00 154.996,00 156.996,00 101,29 

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

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

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.496,00 15.496,00 15.496,00 100,00 

    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 135.000,00 135.000,00 137.000,00 101,48 

      4023 Prevozni stroški in storitve 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00 

  20     SOCIALNO VARSTVO 419.786,00 419.786,00 428.786,00 102,14 

  2002     Varstvo otrok in družine 39.600,00 39.600,00 43.600,00 110,10 

  20029001     Drugi programi v pomoč družini 39.600,00 39.600,00 43.600,00 110,10 

    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 

    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 36.000,00 36.000,00 40.000,00 111,11 

      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.000,00 36.000,00 40.000,00 111,11 

  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 380.186,00 380.186,00 385.186,00 101,32 

  20049002     Socialno varstvo invalidov 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 

  20049003     Socialno varstvo starih 246.786,00 246.786,00 256.786,00 104,05 

    20050203   Sofinanciranje nege na domu 60.000,00 60.000,00 65.000,00 108,33 

      4119 Drugi transferi posameznikom 60.000,00 60.000,00 65.000,00 108,33 

    20050402   Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih 160.000,00 160.000,00 165.000,00 103,13 
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      4133 Tekoči transferi v javne zavode 160.000,00 160.000,00 165.000,00 103,13 

    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 26.786,00 26.786,00 26.786,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.286,00 24.286,00 24.286,00 100,00 

  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 47.000,00 47.000,00 40.000,00 85,11 

    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

    20180303   Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 37.000,00 37.000,00 30.000,00 81,08 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 36.000,00 36.000,00 30.000,00 83,33 

  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 45.000,00 45.000,00 47.000,00 104,44 

    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 25.000,00 25.000,00 27.000,00 108,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 25.000,00 27.000,00 108,00 

    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

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

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 146.000,00 136.800,00 93,70 

  2201     Servisiranje javnega dolga 146.000,00 146.000,00 136.800,00 93,70 

  22019001     

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 146.000,00 146.000,00 136.800,00 93,70 

    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 

      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 

    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 65.000,00 60.500,00 93,08 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 65.000,00 60.500,00 93,08 

    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 75.000,00 70.300,00 93,73 
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      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 75.000,00 70.300,00 93,73 

  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 134.072,45 91.558,49 170.000,00 185,67 

  2302     Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  23029001     Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

      4091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  2303     Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 21.558,49 100.000,00 463,85 

  23039001     Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 21.558,49 100.000,00 463,85 

    20010501   Tekoča proračunska rezerva 64.072,45 21.558,49 100.000,00 463,85 

      4090 Splošna proračunska rezervacija 64.072,45 21.558,49 100.000,00 463,85 

05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 30.841,00 30.841,00 28.261,00 91,63 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 30.841,00 30.841,00 28.261,00 91,63 

  0602     Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.841,00 30.841,00 28.261,00 91,63 

  06029001     Delovanje ožjih delov občin 30.841,00 30.841,00 28.261,00 91,63 

    20010701   KS Bled 7.175,00 7.175,00 9.221,00 128,52 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.762,00 5.762,00 4.221,00 73,26 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.413,00 1.413,00 5.000,00 353,86 

    20010703   KS Ribno 6.089,00 6.089,00 5.085,00 83,51 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.094,00 5.094,00 3.085,00 60,56 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 495,00 495,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 2.000,00 400,00 

    20010704   KS Zasip 5.091,00 5.091,00 4.829,00 94,85 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.773,00 3.251,00 2.829,00 87,02 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.318,00 1.840,00 2.000,00 108,70 

    20010705   KS Bohinjska Bela 6.598,00 6.598,00 4.413,00 66,88 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.998,00 5.998,00 2.313,00 38,56 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 0,00 0,00 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 2.100,00 525,00 

    20010706   KS Rečica 5.888,00 5.888,00 4.713,00 80,04 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.808,00 5.808,00 2.713,00 46,71 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80,00 80,00 2.000,00 2.500,00 

06       MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ 290.519,00 295.319,00 298.469,00 101,07 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 290.519,00 295.319,00 298.469,00 101,07 

  0603     Dejavnost občinske uprave 290.519,00 295.319,00 298.469,00 101,07 

  06039001     Administracija občinske uprave 290.519,00 295.319,00 298.469,00 101,07 

    20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 290.519,00 295.319,00 298.469,00 101,07 

      4000 Plače in dodatki 144.800,00 143.800,00 143.800,00 100,00 

      4001 Regres za letni dopust 5.400,00 4.379,00 4.379,00 100,00 

      4002 Povračila in nadomestila 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,00 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.560,00 5.560,00 5.560,00 100,00 

      4004 Sredstva za nadurno delo 4.000,00 6.021,00 6.021,00 100,00 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 45,00 45,00 45,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.200,00 15.200,00 15.200,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 110,00 110,00 110,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 190,00 190,00 190,00 100,00 

      4015 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.724,00 7.411,00 7.411,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 3.298,00 3.768,00 3.768,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.498,00 15.715,00 15.715,00 100,00 

      4023 Prevozni stroški in storitve 16.809,00 14.609,00 14.909,00 102,05 

      4024 Izdatki za službena potovanja 700,00 130,00 230,00 176,92 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 7.358,00 6.671,00 6.671,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.585,00 26.385,00 26.385,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 4.152,00 5.235,00 4.835,00 92,36 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 6.690,00 6.690,00 6.840,00 102,24 

          11.670.737,85 11.719.909,85 14.089.348,00 120,22 
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07-20010801-1     Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20070701-1     Investicijsko vzdrževanje knjižnic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

    42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

07-20130301-1     Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 

    42080048 RAGOR - sofinanciranje mreže LPC 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 

07-20140101-7     Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080410 Sof.projektov Leader,LAS Gorenjska košarica 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20160209-1     Južna razbremenilna cesta ( JRC ) 50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

  20160209   Južna razbremenilna cesta 50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

    42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja 50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

07-20160209-3     Severna razbremenilna cesta 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 0,00 

  20160210   Severna razbremenilna cesta 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 0,00 

    42040156 Severna razbremenilna cesta - novogradnja 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 

    42060013 SRC - odkup zemljišč 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    42080440 SRC - projektna dokumentacija ( OPPN ) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

07-20170102-2     Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20170102   Vodotoki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    420501 Obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

07-20170104-117a     Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42089921 Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170201-112a     Obnova meteorne kanalizacije v občini 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
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  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

    42050104 Obnova - meteorna kanalizacija 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

07-20170202-114     Obnova magistralnih vodovodov 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

    42050097 Magistralni vodovodi v občini - obnova 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

07-20170205-87     Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 20.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 20.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

    42040145 Zbirni center-novogradnja 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 25.000,00 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 0,00 

  20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

    42040228 Investicije iz takse za obremenjevanje okolja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

07-20170303-113a     Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE ) 318.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 318.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo 318.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

07-20200301-1     Nakup zemljišč 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

  20200301   Sredstva za nakup zemljišč 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    420600 Nakup zemljišč 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

20010301-0     Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 

  20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 

    420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 

20010311-1     Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 32.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 32.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

    42022501 Nakup parkirnih ur 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 25.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

    42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

20010314-2     Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
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20010344-2     Investicijsko vzdrževanje parkirišč 25.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 25.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 

    42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

    42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije 25.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

20010801-0     Nakup zgradb in prostorov 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010801   Nakup zgradb in prostorov 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42009904 Nakup Mrakove domačije 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42060027 Nakup Mrakove domačije-zemljišče 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010802-2     Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

    420100 Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

20010803-3     Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 0,00 

  20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 0,00 

    420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

    420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

    420299 Nakup druge opreme in napeljav 800,00 800,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

    42029908 Nakup strežnika 2.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

20010805-0     Nakup programske opreme ( 2012 ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

    420703 Nakup licenčne programske opreme 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

20010901-0     Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme 3.340,00 4.540,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 3.340,00 4.540,00 0,00 0,00 0,00 

    420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

    420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42029907 Nakup monitorjev 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 

    42029912 Nakup opreme za obdelavo prekrškov na terenu - MIR 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-1     Nakup pisarniškega pohištva - MIR 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
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    420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

20010901-5     MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

    420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20020402-0     Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 ) 14.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 0,00 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 14.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 0,00 

    42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

    42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

    42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno 10.000,00 50.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00 

    42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

20020404-0     Investicijska vlaganja v javna stranišča 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

  20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

    42050027 Javni WC - investicijsko vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

20020405-0     Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 2012 ) 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42040232 Kotlarna in arhiv ( občinska zgradba ) - predelava 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050120 Občinska zgradba - obnova fasade 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42050121 Občinska zgradba - obnova stolpiča 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20030101-0     Nakup opreme za CZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

20030123-7     PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ) 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 

    43100035 Sofinanciranje gasilske avto lestve 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 

20030201-1     Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 68.000,00 68.000,00 65.000,00 100.000,00 200.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 68.000,00 68.000,00 65.000,00 100.000,00 200.000,00 

    43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 

    43100036 Nabava gasilskega vozila PGD Mlino 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
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    43100037 Nabava gasilskega vozila PGD Zasip 0,00 0,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 

    43100038 Nabava gasilskega vozila PGD Bled 0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00 

20030201-2     Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

    43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

20030201-3     Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

20040501-1     Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 

  20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 

    42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

    42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

    42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

20040603-1     Energetska sanacija - OŠ Bled 75.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 0,00 

  20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 75.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 0,00 

    42050105 Obnova centralnega ogrevanja - OŠ Bled 25.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

    42080430 Energetska rekonstrukcija-OŠ Bled-projekti 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

20040701-1     Športni park OŠ Bled 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42040179 Gradnja športnega parka OŠ Bled 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080175 Športni park OŠ Bled -investicijski nadzor in koordinacija 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20060401-1     Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

  20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

    43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

20060404-1     Energetska sanacija Vrtca Bled 2.365.898,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 2.365.898,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42040240 Energ.sanacija in rekon. Vrtca Bled (GOI dela) - neupr. str. 1.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42040243 Energ.sanacija Vrtca Bled (GOI dela) 509.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080452 Vrtec Bled-proj.dokum.-pregled za energetsko sanacijo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    42089927 Energ. sanacija Vrtca Bled (pl. dr.stor. in dokument.) 26.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070706-1     " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070707-1     Arheološke točke v občini Bled 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 

  20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

20080108-1     Spoznavajmo svet igral 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20080108   Spoznavajmo svet igral 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42030008 Spoznavajmo svet igral - izvedba 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080483 Spoznavajmo svet igral-  projektna dokumentacija 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20090301-0     Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

20120306-1     Sofinanciranje RDO Gorenjske 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089924 Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20120307-1     Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 651.830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 651.830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

    40200615 Storitve informiranja in obveščanja javnosti-"Triglavska roža Bled" 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

    40209924 

Multimed. predstavitev in promocijski material-"Triglavska roža 
Bled" 17.530,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42040241 Info središče "Triglavska roža" 574.023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080174 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.nadzor 23.662,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080202 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.inženiring 23.153,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089929 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-druge stor.in dokum. 11.269,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-1     Vzdrževanje in obnova športnih objektov 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
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    42089917 Športna dvorana - druge storitve in dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-2     Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 

    42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 

20150503-1     Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

  20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

    43230010 Sofinanciranje obnove FD 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

20160104-1     Gradnja gozdnih cest 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

  20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

    42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

20160201-2     Kolodvorska cesta ( 2012 ) 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

    42080429 Kolodvorska cesta - projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

20160201-4     Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 290.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 495.000,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 290.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 495.000,00 

    42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 495.000,00 

    42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 130.000,00 155.000,00 150.000,00 145.000,00 0,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170103-1     Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 

  20170103   Vzdrževanje pokopališč 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 

    42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 

20170202-1     Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 24.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 24.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

    42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled 24.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

20170202-14     Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 288.432,47 55.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 288.432,47 55.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 288.432,47 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

    42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170202-16     Staro jedro Mlino 837.156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 546.986,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest 546.986,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080481 "Staro jedro Mlino"-projektna dokumentacija 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 40.169,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050004 Drogovi in ostala oprema za JR 40.169,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050129 Staro jedro Mlino - meteorna kanalizacija 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420401 Novogradnje 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170204-2     KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

  20170406   Praznično urejanje naselij 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

    42050040 Novoletna okrasitev -  izboljšava in obnova 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

20170204-9     Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 150.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 150.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

20170403-2     Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

    42080063 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij - projekti 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

20170500-1     Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA" 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089907 *Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170503-1     Blejska promenada 90.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 0,00 

  20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 90.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 0,00 

    42040234 Blejska promenada ( zgoraj )- izvedba 60.000,00 50.000,00 50.000,00 1.500.000,00 0,00 

    42080454 Blejska promenada - projektna dokumentacija 30.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 

20180401-0     Nakup stanovanj 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

  20180401   Nakup stanovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

    42000113 Nakup stanovanj v objektu - Izletniška 22, Ribno 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 



   
 

325 

NRP PP Konto Opis 2014 2015 2016 2017 po 2017  

20190101-1     Prostorsko načrtovanje - drugo 20.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 20.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

20190101-2     OPN Občine Bled 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080422 OPN Občine Bled 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089914 CPVO - celovita presoja vplivov na okolje 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-9     Vaško jedro Bohinjska Bela 468.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42029913 Vaško jedro Boh. bela - urbana oprema 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080108 Vaško jedro Boh. Bela - investicijski nadzor 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 408.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050076 Vaško jedro Bohinjska Bela - cesta 408.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

20260104-1     Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje ) 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    55010103 Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20260105-1     Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in kanalizacija ) 70.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 70.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    55010104 Kredit-Hypo bank-vodovod kanalizacija 70.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        7.163.950,00 4.220.901,00 3.941.394,00 6.422.700,00 695.000,00 

 
 
Pripravil:  
Direktor občinske uprave 
Matjaž Berčon 
 
Bled, september 2013 
                                                                              
Opomba za obrazložitev: 
V primeru, da se znesek v obrazložitvi ( zaradi morebitne tipkarske napake ) razlikuje od zneska navedenega v tabelah: I. Splošnem delu proračuna oz. II. Posebnem delu proračuna, je 
pravilen tisti znesek, ki je naveden v tabelah: I. splošnem oz. II. Posebnem delu proračuna.



   
 

326 

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE BLED ZA LETO 2014 
 

Pridobivanje nepremičnega premoženja pomeni odkup, pridobitev na podlagi menjave ali drug 
način odplačne ali neodplačne prisvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in postopek 
odkupa stvarnega premoženja je opredeljen z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, številka 86/10, 75/12) ter podzakonskim aktom 
(Uredba).  
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 – ceste, ostala zemljišča, ki so potrebna za uresničitev načrtovanih občinskih projektov, 
zemljišča, ki jih občina lahko pridobi s predkupno pravico ali udeležbo na javnih dražbah z 
namenom uresničevanja načrtovanih občinskih projektov v javno korist in stanovanje za 
reševanje stanovanjske problematike na podlagi veljavne liste prosilcev za pridobitev 
občinskega stanovanja. 
Pridobivanje nepremičnega premoženja se bo izvajalo glede na razpoložljiva sredstva sprejetega 
Proračuna Občine Bled za leto 2014. 
 

1. ZEMLJIŠČA 
Lokacija / projekt Vrsta 

nepremičnine - 
opis 

Predvidena 
sredstva 

Okvirna 
velikost 
v m2 

Ekonomska 
utemeljenost  

Mrakova domačija – parc. 
št. 257, 258 k.o. Rečica 

dvorišče 
stanovanjske 
stavbe in 
gospodarskega 
poslopja 

25.000€ (cca 
20% - tujci, 
rešuje 
sodišče) 

1.287 m2 -odkup kulturne 
dediščine 
(spomenik 
občinskega 
pomena) 

171/12, 171/11, 175/1, 
175/7, 173/1, 172/8, 
174/4, 172/1, 172/9, 
175/6,7, 178/5-8 k.o. 
Zasip  

cesta JP 512831 
Dolina 

cca 7.840€ 
(10€/ m2) 

784 m2 -odkup kateg. 
ceste - neposredna 
pogodba 

122/9, 122/8 k.o. Želeče cesta JP 512611 Za 
Potokom I 

760€ 55 m2 -odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

515/30, 526/33, 526/35 

k.o. Bled 

cesta LC 150061 

Breg-Piškovca-

Bled, JP 512421 

Prečna ul. 

7.780€ (20€/ 

m2) 

390 m2 -odkup kateg. ceste 

– neposredna 

pogodba 

131 k.o. Bled LZ 013081 Seliška 
c. 

6.390€ 426 m2 -odkup rekon. 
Seliške – 
neposredna 
pogodba 

463/136 k.o. Rečica  cesta JP 512462 
Razgledna II 

cca 2.300€  cca 108 
m2 

-odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

435/2, 435/3, 13/9 k.o. 
Ribno 

cesta LC 012021 
Bled-Ribno-
Bodešče-Lancovo 

10.540€ 1.054 m2 -odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

del 1147 k.o. Ribno  cesta JP 513091 
Bodešče (cesta na 

cca 4.000€ 
(10€/ m2) 

cca 400 
m2 

-odkup kateg. 
ceste – 
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Lokacija / projekt Vrsta 
nepremičnine - 
opis 

Predvidena 
sredstva 

Okvirna 
velikost 
v m2 

Ekonomska 
utemeljenost  

Peči) neposredna 
pogodba 

637/6 k.o. Želeče cesta JP 512033 
Cankarjeva cesta – 
Alp penzion 

160€ 16 m2 -odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

164/2, 165/1, 91/10 k.o. 
Zasip 

cesta JP 512851 
Pod hribom 

cca 1.500€ cca 150 
m2 

-odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

del 962/1 k.o. Selo cesta LC 012091 
Kupljenik 

cca 2.000€ cca 250 
m2 

-odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

447/11, 447/12 k.o. Bled cesta JP 512364 
Partizanska c. III 

cca 3.000€ cca 300 
m2 

-odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

104/4 k.o. Boh. Bela cesta JP 513967 
Boh. Bela VII 

600€ 60 m2 -odkup kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

352/30 k.o. Bled cesta JP 512431 
Prešernova c. 

2.180€ 109 m2 -odkup kateg. 
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 kateg. 
ceste – 
neposredna 
pogodba 

47/5 k.o. Boh Bela cesta JP 513038 
Boh. Bela VII 

cca 4.000€ 
(8€/ m2) 

480 m2 -odkup 
kategorizirane 
ceste 

688/5, 688/6 k.o. Želeče cesta JP 512321 Na 
jasi  

cca 1.700€ 
(10€/ m2) 

170 m2 -odkup 
kategorizirane 
ceste 

1091/7 k.o. Želeče cesta JP 513411 
Mlino - Selo 

cca 5.000€ 
(cca 5€/ m2) 

1.018 m2 -odkup 
kategorizirane 
ceste - menjava 

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 

  -odkup 
kategoriziranih 
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Lokacija / projekt Vrsta 
nepremičnine - 
opis 

Predvidena 
sredstva 

Okvirna 
velikost 
v m2 

Ekonomska 
utemeljenost  

in SRC, predkupna 
pravica, ostalo 

cest 

 
2. STAVBE:  
Lokacija  Opis Okvirna 

vrednost 
Okvirna 
velikost  

Ekonomska 
utemeljenost 

Mrakova 
domačija – parc. 
št. 257, 258 k.o. 
Rečica 

stanovanjska 
stavba in 
gospodarsko 
poslopje 

4.500€ (cca 
20% - tujci, 
rešuje sodišče) 

224 m2 -odkup kulturne 
dediščine (spomenik 
občinskega pomena)  

288/21 k.o. 
Ribno 

garsonjera v 
objektu Izletniška 
22, Ribno 

50.000€ 26+2,5 
m2 

- neposredna pogodba 
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NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BLED ZA LETO 2014  
 
Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug 
način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in postopek 
prodaje stvarnega premoženja je opredeljen z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, številka 86/10, 75/12) in podzakonskim aktom 
(Uredba). 
V ta načrt so vključene nepremičnine, ki se na podlagi oddanih vlog ali lastne strokovne presoje 
v okviru vodenja aktivne zemljiške politike namenijo za prodajo: zemljišča, ki predstavljajo 
posamezne dele okoli stanovanjskih stavb, stavbe v lasti Občine Bled v slabem stanju, ostale 
nepremičnine, ki jih Občina Bled ne potrebuje za zagotavljanje javne koristi. 
 

1. ZEMLJIŠČA 
Okvirna 
lokacija 

Opis dejanske 
rabe 

Okvirna 
vrednost 

Okvirna 
velikost v 
m2 

Ekonomska utemeljenost, 
metoda razpolaganja  

1205/5 k.o. 
Želeče 

del dvorišča 
Mlinska 12 

cca 1.290€ 
(30€/m2) 

43 m2 -ni predmet javne uporabe – 
v naravi dvorišče objekta  - 
neposredna pogodba 

del 1080/7, 
1008/44, 1014 
k.o. Želeče  

zemljišče ob 
objektu Savska 
22 

cca 17.000€ 
(25€/ m2) 

cca 673 m2  -ni predmet javne uporabe – 
v naravi dvorišče objektom 
Savska 22 – menjava za cesto  

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 

382/16 k.o. 
Rečica 

ograja, dvorišče 
Kolodvorska 15 

176€ 9m2 -v naravi ograja, dvorišče 
objekta  - neposredna 
pogodba 

14/6 k.o. Zasip  dvorišče objekta 
Ledina 28 

2.643€ 
(56€/ m2) 

236 m2 -v naravi dvorišče objekta 
Ledina 28, neposredna 
pogodba 4. obrok/5  

 
2. STAVBE:  

Okvirna 
lokacija 

Opis dejanske 
rabe 

Okvirna 
vrednost 

Okvirna 
velikost v 
m2 

Ekonomska 
utemeljenost, metoda 
razpolaganja  

381/1, 381/4, 
381/6, 381/7 
k.o. Rečica 

stanovanjski 
objekt 
Kolodvorska 48  

250.000€ 580 m2 -javna dražba/javno 
zbiranje ponudb 
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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 2014 sprejel  
 
 

STANOVANJSKI PROGRAM ZA 2014 
 
 
UVOD 
 
Stanovanjski program je pripravljen na osnovi predloga proračuna občine Bled za leto 2014 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 2014 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.  
 
 
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.  
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ZAGOTAVLJANJE BIVALNIH ENOT 
 
p.p. 20180401 – Nakup stanovanja 
 
konto 42000113 Nakup stanovanja v objektu – Izletniška 22    50.000,00 EUR 
 
V proračunu za leto 2014 so planirana sredstva v višini 50.000,00 € za nakup stanovanja na 
Izletniški 22. 
 
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.  
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 – 42.000,00  
 
V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v višini 42.000,00 EUR se v letu 2014 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     15.000,00 EUR 
 Skupaj   42.000,00 EUR  
 
 
 
 
Planirana vzdrževalna dela notranjosti stanovanj  v višini 25.000,00 EUR obsegajo posege in 
pokrivanje stroškov, 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 2014 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 so predvideni v višini 15.000,00 EUR 
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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) 
   30.000,00 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 
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 2014 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
in tržnih najemnin v višini 30.000,00 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 2014  ZA STANOVANJSKO  PODROČJE  
 
Glede na ta program bo za razreševanje stanovanjske problematike v letu 2014 
predvidena naslednja poraba:  
 
Proračunska 
postavka 

Vrsta porabe  Višina sredstev 2012 

20180302  Subvencionirane obrestne mere – 
stanovanjski krediti 

  5.000,00 EUR 

20180401  Nakup stanovanja 50.000,00 EUR 
20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 

stanovanj 
  42.000,00 EUR 

20180105  Drugi programi na stanovanjskem področju                  3.609,00 EUR 
20180303  Subvencioniranje stanovanjskih najemnin 

socialno ogroženim 
30.000,00 EUR 
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Proračunska 
postavka 

Vrsta porabe  Višina sredstev 2012 

 SKUPAJ  130.609,00 EUR 
 
 
ZAKLJUČEK  
 
Stanovanjski program je prilagojen finančnim možnostim proračuna in zagotavlja minimalno 
zadovoljevanje potreb in ohranjanje stanovanjskega fonda.   
 
 
 
Bled, september 2013 
 
 
 
 
 
                                                            Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog, prof. geografije 
                                                                                               ŽUPAN 



   
 

334 

LETNI IZVEDBENI NAČRT FINACIRANJA PODROČJA KULTURE 
V OBČINI BLED V LETU 2014 

 
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 2014.  
 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture  se določi s sprejetjem Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2014 – potrjen na Občinskem svetu Občine Bled. 
 
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 (sofinanciranjem 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. 
 

 
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 
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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, ki ga letno obiskuje 
preko 100 otrok. Izvajajo 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 sofinanciranje 
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 UMETNIŠKO DRUŠTVO BLED v okviru katerega delujeta:  Folklorna skupina 
Bled – odrasla, Ljudski pevci KUD Bled in Ljudski godci KUD Bled, 

 KULTURNO DRUŠTVO PLETNA BLED v okviru katerega delujeta: ŽPZ Pletna in Mešani 
pevski zbor Valovi, 

 KULTURNO DRUŠTVO ODMEV BLED, 
 KULTURNO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA v okviru katerega delujejo: Otroška gled.skup., 

Odrasla gled.skup., Recitacijska skupina, 
 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 ljudskih običajev, 
 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP v okviru katerega delujejo:  Oktet LIP Bled,  

Gedališka skupina Prgarke, otroška skupina Navihanci, Katarine-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 DRUŠTVO – 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 2014 
 
Za izvedbo programov na področju kulture oz. ki so v povezavi s kulturo in turizmom,  v 
Proračunu Občine Bled za leto 2014 planiramo na klasifikaciji:  1802 – ohranjanje kulturne 
dediščine in  1803 – programi v kulturi.   
 
Proračunska 
postavka  

Opis proračunske postavke  Plan 
2014 v € 

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 

240.400 
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41330252 - nabava knjig in drugega knjižničnega gradiva – 20.000 
420070 - doplačilo finančnega leasinga (nakup poslovnih stavb) – 
39.000 
42050008 - sredstva za vzdrževanje in izboljšave – 2.000 

20070304 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  
- sof. dejavnosti ljub. kulturnih društev po razpisu – 30.000 
- sof. prijave na razpis za nakup opreme za KD Ribno – 25.000 

55.000 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah  
V proračunu za leto 2013 planiramo za pripravo izdelavo PZI 
projektov na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. V 
primeru napovedi novih razpisov s področja podeželja, bo oddana 
tudi vloga za razpis.  

5.000 

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  312.400 
 
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 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  
Svetovalka za gospodarstvo in družbene dejavnosti 
          JANEZ FAJFAR   

        Župan  
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BLED ZA LETO 2014 
 
 

Občina Bled z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2014 
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 je določen s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2014, 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 2014 zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin 

športnih programov:   

 
1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA                             200.000 € 
 
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št. 
53/2012 z dne 13.7.2012) 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 2014  v 
€ 

40209922 Sof. športnih prireditev in dogodkov - razpis in razdelitev po 10.000 



   
 

338 

Proračunska 
postavka  
20080107 

Opis proračunske postavke  Predlog 
plana 2014  v 
€ 

veljavnem pravilniku 

40293813 Pogodbeno delo – pomoč pri izvajanju nalog športa 10.000 
41200070 Urejanje tekaških prog v občini  5.000 
41200071 Šport otrok in mladine - sofinanciranje programov in dejavnosti  

v športnih društvih za mlade in perspektivne športnike  – razpis 
in razdelitev po veljavnem pravilniku  

70.000 

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  

20.000 

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  20.000 
 SKUPAJ    200.000 

 
  
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 
40250319 - Športna dvorana Bled - 70.000 €,  
40250320 - Športni park Bled - 35.000 €, 
40299989 – Veslaški center – obratovalni stroški – 35.000 € 

140.000 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov  
42040239 - povračilo investicije v ŠD Bled – Adriaplin – 35.000 € 
po sporazumu se 70 % izračunane letne koncesijske dajatve 
nameni za zmanjšanje obveznosti Občine Bled od Adriaplina, 
42050080 - vzdrževanje in obnova športnih objektov – 50.000  €  
po prioritetnem seznamu upravljavcev.  

85.000 

20150107 Veslaški center Bled   
40299980 – za nepredvidene stroške povezane s pripravo 
zaključnega poročila po investiciji - 5.000 € 

5.000 

 SKUPAJ  230.000 
 
 
ZAKLJUČEK 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Bled ter Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št. 53/2012 z dne 13.7.2012) ter 
sprememb in dopolnitev Pravilnika in čistopisa Priloge pravilnika z dne 19.2.2013 bo župan po 
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sprejemu proračuna Občine Bled za leto 2014 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov 
športa v Občini Bled v letu 2014. 
 
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 gospod. in družbene dejavnosti  
 
          JANEZ FAJFAR   

        Župan  
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10) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Bled. 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za GJS in investicije mag. Romana Starič   
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Občinski svet Občine Bled je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 75/2005, 80/2007 in 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Bled 
UPB-1 (Uradni list RS, št. 67/2009 in 87/2012) na ____. redni seji dne ______ sprejel 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled 

1.       člen 

Spremeni se 2. alinea 6. člena, ki se po novem glasi: 

»kanalizacijo in čistilno napravo (oznaka obračunskega območja KA)« 

2.       člen 

Spremeni se 2. alinea 1. odstavka 7. člena, ki se po novem glasi: 

»kanalizacija in čistilna naprava: 1 obračunsko območje, KA_1« 

3.       člen 

V 2. odstavku 10. člena se v tabeli 2 navedba »KANALIZACIJA«, dopolni z besedno zvezo » IN 
ČISTILNA NAPRAVA«.  

4.       člen 

Spremeni se drugi odstavek 14. člena, ki se po novem glasi: 

»Obstoječim objektom se ob priključitvi na kanalizacijo in čistilno napravo komunalni prispevek 
za kanalizacijo in čistilno napravo lahko odmeri po uradni dolžnosti na podlagi stroškov iz 10. 
člena tega odloka.« 

Spremeni se 3. odstavek 14. člena, ki se po novem glasi: 

»Zavezanci obstoječih objektov, katerim je bil komunalni prispevek za priključitev na 
kanalizacijo odmerjen pred 12. 1. 2008, so dolžni plačati še 30 % stroškov komunalnega 
prispevka za priključitev na kanalizacijo in čistilno napravo iz 10. člena tega odloka, in sicer 
zaradi izgradnje čistilne naprave.« 

5.       člen 

Spremeni se 2. odstavek 18. člena, ki se po novem glasi: 

»Za odmerne odločbe izdane po uradni dolžnosti lahko občina določi obročno odplačevanje 
komunalnih prispevkov za kanalizacijo in čistilno napravo v petih mesečnih obrokih.« 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

6.       člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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OBRAZLOŽITEV: 
1. Pravni temelj: 

Pravni temelj za sprejem akta je Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/2007), ki služi kot 
podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo in Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje občine Bled, katerega je pripravil LUZ d. d. V okviru Programa 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Bled so določeni stroški kanalizacijskega 
omrežja skupaj s čistilno napravo, česar pa Odlok ne povzema dosledno oz. v polni meri.  
Komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijski sistem in Centralno čistilno napravo je 
občina zaračunavala po naslednjih pravnih podlagah: 

•             Odloku o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in 
kanalizacijo v občini Radovljica (Uradni list RS, št. 39/1993): 

veljavnost: 23. 7. 1993 – 9. 8. 2006  

•             Odloku o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in 
kanalizacijo ter čistilno napravo v občini Bled (Uradni list RS, št. 78/2006) 

veljavnost: 9. 8. 2006 – 12. 1. 2008 

•             Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Bled (Uradni list RS št., 122/2007) 

veljavnost: od 12. 1. 2008 dalje 

V času sprejema Odloka o merilih in kriterijih za zaračunavanje izračun prispevka ob priključitvi 
na javni vodovod in kanalizacijo v občini Radovljica (Uradni list RS, št. 39/1993) in Odloka o 
merilih in kriterijih za izračun prispevka na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v 
Občini Bled, čistilne naprave še ni bilo, zato se v višini odmerjenih stroškov za priključitev na 
kanalizacijo niso upoštevali stroški povezani s čistilno napravo. Le-ti so všteti v izračunu danes 
veljavnega odloka – Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Bled (Uradni list RS, št. 122/2007).  

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/2007) bi se 
natančno določilo, kaj zavezanec plača ob poravnavi stroškov povezanih s komunalnim 
prispevkom in se začrtalo jasno mejo, kdo je že in kdo še ni plačal stroškov povezanih z 
izgradnjo čistilne naprave. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 

Sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/2007) 
neposrednih finančnih posledic ne predvideva. 

Pripravili: 

Alenka, Dolinar, Bojana Lukan in Andrej Eržen 
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11) Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Bled.  

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za GJS in investicije mag. Romana Starič 
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), 149. člena Zakona o 
varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-
I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009, 48/2012, 57/2012), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/2007-
UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 45/2010-ZIntPK, 9/2011, 
29/2011, 21/2013), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) in 16. člen Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno 
besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009, 87/2012) je Občinski svet Občine Bled na svoji ….. redni 
seji dne …………. sprejel 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled 

 

1. člen 

V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1, z 
dne 14.1.2013) se drugi in četrti odstavek 16. člena (priključitev obstoječih objektov na javno 
kanalizacijo) spremenita tako, da se po novem glasita: 

(2) Izvajalec javne službe mora v tridesetih dneh po končani gradnji objektov javne kanalizacije 
pisno obvestiti vse bodoče uporabnike javne službe oz. povzročitelje obremenitve o možnosti 
priključitve njihove interne kanalizacije na javno kanalizacijo. Povzročitelji obremenitve na 
območju s kanalizacijo morajo poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo 
najkasneje v roku šestih mesecev po prejemu obvestila izvajalca javne službe, po pogojih 
soglasja izvajalca javne službe in s pogojem, da stanje javne kanalizacije omogoča priključitev.    

(4) Povzročiteljem obremenitve na območju s kanalizacijo, ki  v roku šestih mesecev po prejemu 
obvestila izvajalca javne službe niso priključili svojih objektov na javno kanalizacijo, izvajalec 
javne službe po preteku tega roka prične brez predhodnega obvestila zaračunavati storitve javne 
službe. S plačilom storitev javne službe povzročitelj obremenitve ni odvezan postopka za 
pridobitev soglasij in dovoljenj ter stroškov v zvezi s postopkom za priključitev na javno 
kanalizacijo. 

2. člen 

V 31. členu (prepovedi) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

(2) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati: 

 podtalnice, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter padavinske odpadne vode, kjer 
jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok, 

 odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov z gnojišč, 
 odpadne vode v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe. 

 
Sedanji drugi odstavek 31. člena postane tretji odstavek. 

 



  

346 

3. člen 

V prvem odstavku 42. člena (prekrški) se prva alineja spremeni tako, da se po novem glasi: 

 se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 16. člena in četrti odstavek 35. člena) 
V prvem odstavku 42. člena (prekrški) se šesta alineja spremeni tako, da se po novem glasi: 

 ravna v nasprotju z obveznostmi iz 30. člena. 

V prvem odstavku 42. člena (prekrški) se dodata dve novi alineji, ki se glasita: 

 se ne priključi na javno kanalizacijo v predpisanem roku in po pogojih soglasja izvajalca 
javne službe (drugi odstavek 16. člena), 

 če v roku 30 dni od priključitve na javno kanalizacijo ne opusti greznice, opuščene 
greznice ne izprazni, očisti in dezinficira ter upravljavcu ne omogoči nadzor opravljenih 
del (tretji odstavek 16. člena). 

 
4. člen 

Doda se nov 43. člen (prekrški upravljavca), ki se glasi: 
 

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec javne kanalizacije, če: 

 ne zagotovi izvajanja obveznih storitev iz 8. in 9. člena, 
 ne zagotovi izvajanja storitev čiščenja odpadne vode in obdelave blata iz 10. člena, 
 ne izdela načrta gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

odpadki iz 11. člena, 
 ne izdela programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, iz 12. 

člena, 
 ne obvesti bodočega uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo (drugi odstavek 15. člena), 
 ne obvesti v tridesetih dneh bodočega uporabnika o možnosti priključitve njihove 

interne kanalizacije na javno kanalizacijo (drugi odstavek 16. člena), 
 ne prične brez predhodnega obvestila po šestih mesecih zaračunavati storitve javne 

službe (četrti odstavek 16. člena), 
 ne nadzoruje gradnje kanalizacijskega priključka (šesti odstavek 17. člena), 
 v predpisanem roku ne izda uporabniku potrdila ali odločbe o skladnosti zgrajenega 

kanalizacijskega priključka z določbami tehničnega pravilnika, iz osmega in devetega 
odstavka 17. člena, 

 ne zagotovi rednega izvajanja storitev praznjenje nepretočnih greznic iz prvega odstavka 
22. člena, 

 ne zagotovi rednega izvajanja prevzem blata iz obstoječih greznic iz prvega odstavka 23. 
člena, 

 uporabniku prekine odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo ali dobavo vode, pa za 
to niso podani razlogi iz prvega odstavka 24. člena, 

 ne obvesti uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, kot to 
določa drugi odstavek 25. člena, 

 ne vodi evidenc iz 27. člena, 
 ne zagotovi predpisanega obveščanja uporabnikov javne službe iz 28. člena, 
 ne zagotovi uporabnikom trajno, nemoteno in kvalitetno zagotavljanje storitev, ki je 

enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine, iz 29. člena, 
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 v okviru storitev javne službe ne izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora 
(prvi odstavek 38. člena), 

 občinskemu svetu ne predloži v sprejem tehnični pravilnik, v skladu z določili tega 
odloka in drugih veljavnih predpisov (prvi odstavek 40. člena), 

 ne sprejme cenika storitev in ga predloži v potrditev občinskemu svetu (prvi odstavek 
41. člena). 

 

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
upravljavca. 

5. člen 

Sedanji 43. in 44. člen postaneta 44. in 45. člen. 

6. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

Številka: ___________ Občina Bled 

 Janez Fajfar,  

 župan 

Datum:  ___________        
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OBRAZLOŽITEV 

Občinski svet Občine Bled je 13.11.2012 sprejel na podlagi takrat veljavnih predpisov odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Bled.  Najbolj nujne spremembe smo na podlagi ugotovljenih 
nejasnosti pri izvajanju odloka, predvsem zaradi učinkovitejšega nadzora izvajanja odloka, 
vnesli v predlog naslovnega odloka. S sprejemom tega odloka ne bodo nastale neposredne 
posledice za občinski proračun.  

Spremembe odloka se nanašajo le na tri člene veljavnega Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Bled, ki pa so pomembni pri izvajanju obveznosti tako upravljavca, kot tudi uporabnika, 
predvsem pri natančnejši opredelitvi možnosti in obveznosti priključitve interne kanalizacije na 
javno kanalizacijo. Doda se tudi nov člen, ki določa prekrške upravljavca. 

V 16. členu, ki se nanaša na priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo,  sta se drugi in 
četrti odstavek spremenila tako, da se je bolj natančno opredelila časovna obveznost priključitve 
objektov na javno kanalizacijo in sicer je ta najkasneje v roku šestih mesecev po prejemu 
obvestila izvajalca javne službe in ne po izgradnji javne kanalizacije, kot je bilo do sedaj 
opredeljeno. Tako se izognemo različnim razumevanjem te določbe in možnosti pritožb, kar bo 
vsekakor enostavnejše tako za  uporabnika, kot tudi za izvajalca.  

V 31. členu, ki obravnava prepovedi, je zaradi bolj razumljive opredelitve, kaj se ne sme odvajati 
v javno kanalizacijo in posledično preprečitve škode na sistemu (hidravlične preobremenitve in 
stroške), dodana prepoved odvajanja padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer jo je 
možno speljati v ponikovalnico ali vodotok. Prepoved velja prav tako za odvajanje podtalnice, 
drenažnih voda in vode odprtih vodotokov, za odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter 
odpadkov z gnojišč in odpadne vode v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe. 

Določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, so glede 
sestave odpadne vode  ki se ne sme odvajati v javno kanalizacijo, zelo široka in zajemajo tudi 
navedene določbe, vendar pa v praksi težko uporabna oz. dokazljiva. 

V 42. členu se dodajo manjkajoči prekrški, zaradi lažjega izvajanja nadzora nad izvajanjem javne 
službe. 

V 43. členu so na novo določeni prekrški upravljavca. 

Datum:  19.09.2013 

                                                                                  Občina Bled 

     Janez Fajfar, župan 

Pripravila: 

mag. Romana Starič 
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12) Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo 
javnega kanalizacijskega omrežja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled potrdi Tehnični pravilnik za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega 
omrežja. 

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za GJS in investicije mag. Romana Starič  
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Na podlagi 40. člena Odloka 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) in 16. člena Statuta Občine Bled uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
67/2009, 87/2012)  je Občinski svet Občine Bled na svoji …. seji, dne …...2013, sprejel 

T E H N I Č N I  P R A V I L N I K 

za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem pravilnikom se določijo podrobnejša navodila in tehnični normativi za projektiranje, 
gradnjo, priključitev, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije v občini Bled z namenom, da se 
izvedba in principi poenotijo in doseže zanesljivo obratovanje. 

2. člen 

Določila tega pravilnika morajo upoštevati vsi udeleženci pri načrtovanju, projektiranju, v 
upravnih postopkih, pri dajanju soglasij, priključevanju uporabnikov na javno kanalizacijo, 
gradnji ter pri uporabi in upravljanju kanalizacijskih objektov in naprav. 

3. člen 

Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno upoštevati še: 

- veljavno zakonodajo in podzakonske akte, ki urejajo tovrstno dejavnost; 
- veljavne slovenske in prevzete tuje standarde; 
- strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za potrebe obnov, posodobitev ali širitev 

kanalizacijskega sistema; 
- pogoje iz izdanih soglasij upravljalca javne kanalizacije; 
- pogoje iz soglasij upravljavcev ostalih komunalnih sistemov; 
- odločbe upravnih in inšpekcijskih organov; 
- poslovnike o obratovanju čistilnih naprav; 
- dosežke stroke na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

4. člen 

Javne kanalizacijske sisteme delimo po namenu na: 

- mešane, če po kanalizacijskem sistemu odvajamo komunalno odpadno in padavinsko vodo 
skupaj, 

- ločene, če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa komunalno 
odpadno vodo. 

V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se komunalne odpadne in 
padavinske vode odvajajo ločeno. 
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5. člen 

Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 

- kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu, namenjen meritvam in odvzemu 
vzorcev, 

- revizijski jašek je jašek na interni ali javni kanalizaciji, namenjen izvajanju nadzora in 
vzdrževalnih del, 

-  kaskada je prelivna stopnica v kanalu,  
- zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinskih voda, 
- razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka padavinskih voda v javno 

kanalizacijo, 
- peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih voda, 
- črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih voda, 
- mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z 

zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo, 

- greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se 
komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za 
anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta 
odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo; 

- obstoječa greznica je greznica, ki je obratovala na dan uveljavitve Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 

- nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz 
katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno 
čistilno napravo. 

II. Projektiranje in gradnja javne kanalizacije 

6. člen 

Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki 
jih opredeljuje izvajalec javne službe, standardi SIST in Evropski standardi. Pri projektiranju in 
izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen 
dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in 
naprav. 

7. člen 

Vgrajeni materiali morajo zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in 
drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov). Glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških 
lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode. 

Material iz katerega so izdelane cevi in jaški, naj se izbere glede na namen, obtežbo, hidravlične 
zahteve, kemično odpornost, abrazijo in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša 
minimalno 50 let. 

Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednji materiali: PVC, polietilen, 
armirani poliester, armirani beton, duktilna litina, keramika ali jeklo. 

8. člen 

Vse vgrajene kanalizacijske cevi morajo imeti ateste za predpisano temensko trdnost, ki je 
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določena glede na vrsto prometne obremenitve in morajo ustrezati namenu, za katerega se 
uporabljajo. 

Globina vkopa temena kanalizacijskih cevi naj bo vsaj 1 m. 

Najmanjši dovoljeni premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije je DN 200 mm, najmanjši 
dovoljeni notranji premer spojnega kanala je DN150 mm. Najmanjši dovoljeni notranji premer 
tlačnega kanala javne kanalizacije je DN 80 mm. 

Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se določi tako, da hitrost v kanalu pri 
srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. 

9. člen 

Kanalizacijske cevi se morajo, ob upoštevanju navodil proizvajalca, zasipati z nevezanim 
materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. 
V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko 
oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega izračuna. 

10. člen 

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peščeno posteljico debeline 10 cm, v 
območju talne vode pa na betonsko podlago. 

11. člen 

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali prečni profil kanala, in na 
mestih združitve dveh ali več kanalov. 

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški znašajo, za kanal do vključno 800 mm premera od 80 
do 100 m. 

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0,50 m, je 
treba predvideti kaskadni revizijski jašek. 

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti 
umirjevalne jaške. Z umirjevalnimi jaški se zmanjša energija curka na stene revizijskega jaška. 
Kanalizacijski jaški se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je jašek 
zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da jaški ne bi prenesli 
temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na 
podlagi statičnega izračuna. Pri vgrajevanju in zasipu je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca. 

12. člen 

Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji. 
Revizijski jaški naj bodo izdelani v skladu s standardom EN premera DN 625, 800 in 1000 mm. 

 

Vstopni priključki, v dno jaška in dodatni priključki v telo jaška, se izdelajo po enakem sistemu. 
Jaški morajo imeti možnost izdelave dodatnega priključka v muldo jaška ali v telo jaška na 
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samem gradbišču ne glede na izbrano vrsto cevi. Vsi elementi jaška morajo imeti enako debelino 
stene in so izdelani iz enakega materiala. Način spajanja delov jaškov med seboj in izdelava 
vstopnih in izstopnih priključkov mora zagotavljati trajno vodotesnost. 

13. člen 

Pokrovi na revizijskih jaških naj bodo litoželezni, dimenzije 60 x 60 cm ali Φ 600 mm in 
dimenzionirani ob upoštevanju veljavnega standarda EN124. Na pokrovu mora biti napis 
»KANALIZACIJA« ter znakom Rajska ptica.  

Pri uporabi »prefabriciranih« jaškov je potrebno na mestih, kjer se zahteva nosilnost pokrovov 
do 12,5 kN (razred B), predvideti jaške, ki omogočajo vgradnjo pokrovov razreda B direktno na 
jašek, brez dodatnih del. Za pokrove razreda D (do 40 kN) se zahteva vgradnja plavajočih 
pokrovov na betonski sidrni obroč s prenosom obtežbe v podlago cestišča okrog jaška. Obvezno 
je potrebno predvideti uporabo izravnalnih obročev med betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi 
jaškov. 

Na poplavnem območju mora biti pokrov jaška vodotesen ali pa mora biti dvignjen za 0,50 m 
nad višinsko koto stoletne vode. 

14. člen 

Razbremenilniki in zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži in služijo za odvod deževne 
vode. Gradimo jih z namenom, da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajamo 
neposredno v odvodnik in s tem znižamo maksimalne pretoke v odvodnih kanalih. 

15. člen 

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov, je potrebno upoštevati, da se 
pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, v prvem močno onesnaženem valu, zadrži v 
sistemu in se ga odvede na čistilno napravo. 

Pri projektiranju bazena je treba upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zajezitve, 
maksimalni iztok iz bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega sistema. 

16. člen 

Črpališča gradimo povsod tam, kjer odpadne vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) 
in je potrebno prečrpavanje za dvig odpadne vode na višji nivo. 

17. člen 

Pri načrtovanju črpališč je potrebno upoštevati: 

- akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem 
in maksimalnem dotoku. Pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega 
bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov črpalk na uro glede na 
karakteristike črpalk, 

- premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80 mm,  
- minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:  
 vertikalni vodi: v = 1 m/s,  
 horizontalni vodi: v = 0,8 m/s,  
- maksimalne hitrosti v tlačnem vodu pri delovanju obeh črpalk vzporedno: 
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- premer kanala DN 100 mm  - vmax= 2,0 m/s 
- premer kanala DN 150 mm  - vmax= 2,2 m/s 
- premer kanala DN 200 mm  - vmax= 2,4 m/s 

- zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen, 
- črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke 

izmenjujejo z aktivnimi, 
- izbrani hidravlični deli črpalk, morajo obdržati visok nivo zmogljivosti črpanja in zmanjšati 

možnost zamašitve na minimum. 

18. člen 

Črpališče naj bo praviloma klasične okrogle oblike, ustreznega premera. Gradnja nadzemnega 
objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo le pokrito s pokrovom. Predvideno 
naj bo, da se pokrov zaklepa. 

Elektro omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana v 
neposredni bližini črpalnega bazena, postavljena je na betonski podstavek, izveden po predpisih 
oziroma zahtevah distributerja električne energije in upravljalca javne kanalizacije. 

19. člen 

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti 
izvedbe. Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hidravličnim izračunom 
ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod in predviden način varovanja tlačnega voda pred vodnim 
udarom. 

20. člen 

Črpališča morajo biti izvedena tako, da v primeru izpada električne energije ali okvare, ne pride 
do zalitja. Imeti morajo urejeno brezžično povezavo (GSM modem), ki v primeru okvare ali 
izpada električne energije napako javi dežurnemu na CČN Bled. Iz sporočila o napaki mora biti, 
poleg časa nastanka napake, razvidna tudi vrsta napake: 

- minimalni nivo – suhi tek 
- maksimalni nivo 
- izpad napajanja 
- zaščita motorja (bimetal). 
 
21. člen 

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba preprečiti vnašanje 
peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte 
(črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem 
sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z lovilci lahkih tekočin ali maščob. 
Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku. Biti 
morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja usedlin. 

22. člen 

Lovilce olj je potrebno vgraditi povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti lahke 
tekočine s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v javno 
ali meteorno kanalizacijo, Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. 
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Dostopni morajo biti za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih 
lahkih tekočin. Če so vgrajeni v kanalski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje 
izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema. Lovilci 
lahkih tekočin morajo imeti izjavo o skladnosti s standardi in opravljen tipski preizkus o 
ustreznosti. 

23. člen 

Lovilci maščob se vgrajujejo povsod tam, kjer je potrebo iz odpadne vode izločiti maščobe, ki jih 
po predpisih ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo. Izdelani in dimenzionirani morajo biti 
po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način 
odstranjevanja izločenih maščob. Če so vgrajeni v kanalski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za 
odstranjevanje izločenih maščob uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja upravljavec 
javne kanalizacije. Lovilci maščob morajo imeti izjavo o skladnosti s standardi in opravljen tipski 
preizkus ustreznosti. Vgradnja lovilcev maščob v objektih za pripravo hrane je obvezna (šole, 
vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti). 

24. člen 

Cestni požiralniki so del opreme cestišča in se uporabljajo za odvod padavinske vode s cestišča. 

III. Meritve količin in parametrov onesnaženja 

25. člen 

Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. Izvajajo se na stalnih merskih mestih, ki so locirana na vseh iztokih tehnoloških 
odpadnih voda, pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih napravah, na vseh 
pomembnejših iztokih komunalnih voda v odvodnik, ter na točkah, ki so pomembne za določitev 
parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino tehnoloških odpadnih voda in 
zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne naprave so meritve lahko trajne ali občasne. 

26. člen 

Izvedba merskega mesta, parametri onesnaženosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo 
biti v skladu z veljavnimi zakoni, uredbami in pravilniki. 

27. člen 

Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče 
izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora biti 
prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru spremembe dejavnosti je treba ustrezno 
prilagoditi tudi merilno mesto. 

Izvajalcu meritev in upravljavcu mora biti omogočen dostop do merilnega mesta. 

IV. Komunalne čistilne naprave 

28. člen 

Čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda nad 2000 PE mora zadostiti naslednjim 
zahtevam: 
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- upoštevati se morajo veljavni predpisi in standardi, 
- čistilna naprava ne sme biti preobremenjena, 
- ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje in življenje ljudi, 
- naprava ne sme povzročati prekomernega smradu, hrupa in emisij, 
- morebitne nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti najnižje, 

- upoštevana projektirana uporabna doba objektov in naprav mora biti 30 let za gradbene 
objekte in 10 let za elektrostrojno opremo, 

- upoštevana mora biti predpisana vodotesnost bazenov in drugih podobnih objektov, 
- omogočeno mora biti povečanje oziroma sprememba procesov na objektih in napravah, 

- dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost procesa, možnost slabe 
delovanja mora biti zmanjšana na minimum, 

- poraba električne energije mora biti racionalna, 
- v projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanja zgoščin, trdnih 

odpadkov in odvečnega blata. 
29. člen 

V malih komunalnih čistilnih napravah se komunalna odpadna voda obdeluje na naslednji način: 

- s prezračevanjem v naravnih ali prezračevalnih lagunah v skladu s standardom SIST EN 
12255-5, 

- v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v skladu s standardom SIST EN 
12255-6, 

- v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s standardom SIST EN 12255-7, 
- z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski čistilni napravi z vertikalnim 

tokom, 
- z napravo za čiščenje komunalne odpadne vode, ki je izdelana v skladu s standardi od 

SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja 
očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za 
predčiščeno komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za 
infiltracijo v tla. 

Mejni vrednosti parametrov odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave sta določeni v 
predpisu, ki prepisuje emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav, in 
sicer za parameter KPK (150 mg O(2)/l in parameter BPK(5) (30 mg O(2)/l). 

Prve meritve in obratovalni monitoring, kot storitev javne službe, zagotavlja izvajalec lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne za vsako malo komunalno 
čistilno napravo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam v okviru 
izvajanja storitev javne službe, ali jo upravlja druga oseba. Stroški bremenijo uporabnika 
oziroma lastnika. 

Za malo komunalno ČN z zmogljivostjo do 50 PE se lahko namesto prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja male komunalne ČN, iz katere mora biti 
razvidno, da je obratovanje male komunalne ČN skladno z zakonodajo. Oceno obratovanja 
naprave izdela izvajalec javne službe za vsako malo komunalno ČN ne glede na to, ali malo 
komunalno ČN upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne službe ali jo upravlja druga oseba. 

Upravljavec male komunalne ČN mora omogočiti izvajalcu javne službe redno izvajanje 
obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne ČN in mu na 
njegovo zahtevo predložiti vse podatke za izdelavo poročila o izvajanju obratovalnega 
monitoringa. 
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Upravljavec male komunalne ČN, katere zmogljivost je enaka ali večja od 50 PE, mora zagotoviti 
vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

V. Križanje in prečkanje kanalov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in 
objekti 

30. člen 

Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inštalacijami kanalizacija načeloma poteka 
horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, 
izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije lahko maksimalno 45°. 
Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge komunalne 
instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. 

Praviloma naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 

31. člen 

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami 
(merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne smejo biti manjši od 
odmikov pogojevanih v naslednjih točkah. 

V primerih križanja, ko je: 

a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve: 

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, 
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 

1 m na vsako stran, 
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m; 

b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še 
naslednje zahteve: 

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,  
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 1.5 

m na vsako stran, 
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m; 

c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoneprepustnega zemljišča, mora biti vertikalni 
odmik najmanj 0,3 m. 

32. člen 

Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti 
manjši od 1,50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm 
pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 
35°. 
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Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja:  
od dreves 2,0 m,  
od okrasnega grmičevja 1,0 m.  

Minimalni odmiki od ostalih komunalnih vodov:  
    

Komunalni vod  
Globina komun. voda v odvisnosti od 
kanala 

Odmik 

Vodovod  Večja ali enaka (sanitarni in mešani kanal) 3,0 m 

Vodovod  Večja ali enaka (padavinska kanalizacija) 1,5 m 

Plinovodi, elektrokabli, kabli javne 
razsvetljave Večja ali enaka 

1,0 m 

ali PTT napeljave    

Toplovod  Večja ali enaka 0,8 m 
Vodovod  Manjša (sanitarni in mešani kanal) 1,5 m 

Vodovod  Manjša (padavinska kanalizacija) 1,0 m 

Plinovodi, elektrokabli,  

kabli javne razsvetljave Manjša 
1,0 m 

ali PTT napeljave    
Toplovod  Manjša 0,5 m 

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z upravljalci posameznih komunalnih 
vodov, lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard, in sicer: 

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 
0,40 m,  

- horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 
0,40 m,  

- v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti 
manjši od 0,20 m. 

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih 
napeljav. 

33. člen 

Nadzemno prečkanje se lahko izvede: 

- s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanističnih pogojev in statike 
upošteva tudi pogoje, določene v drugih točkah tega pravilnika, 

- s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju pogojev, določenih v drugih 
točkah tega pravilnika. 

Kanalizacijski vod je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti. V 
primeru, ko je kanalizacijski vod vgrajen v kineti, mora imeti montažne pokrove po celi dolžini. 

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno 
izbrati način pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij. 

34. člen 

Podzemna prečkanja cest, vodovodov, železnic in ostale infrastrukture se praviloma izvedejo v 
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zaščitni cevi s tehnologijo vrtanja, oziroma v skladu s pogoji upravljavcev prečkane 
infrastrukture. Na obeh straneh prečkanja se na kanalu izvedeta revizijska jaška. 

VI. Projektiranje in gradnja kanalizacije v lasti uporabnikov 

35. člen 

Kanalski priključek (spojni kanal s pripadajočimi objekti) je del objekta, ki je v lasti uporabnika 
in je namenjen odvajanju vode do javnega kanalizacijskega omrežja. Uporabnik se praviloma 
priključi na javno kanalizacijo z enim spojnim kanalom. 

Za izvedbo in projektiranje kanalskih priključkov smiselno veljajo vsa druga določila tega 
pravilnika, ki v tem poglavju niso posebej navedena. 

Za vsak kanalski priključek se izdela projektna dokumentacija, ki upošteva potrebe uporabnika 
in obvezno temelji na tehničnih karakteristikah javne kanalizacije 

Kanalski priključki so po namenu: 

- stalni, ki so namenjeni stalnemu odvajanju komunalne odpadne vode, 
- začasni, ki so namenjeni začasnim potrebam uporabnikov (gradbiščni priključki, priključki 

za različne prireditve), 
- provizorični, ki so namenjeni za odvajanje odpadne komunalne vode stalnim uporabnikom 

v času vzdrževalnih del na javnem kanalizacijskem omrežju, 
- skupinski kanalski priključki, ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne vode iz več 

objektov in se štejejo za interno kanalizacijo. 

36. člen 

Najmanjši profil kanalskega priključka je lahko DN 150 mm. 

Za skupinske kanalske priključke veljajo isti tehnični pogoji projektiranja in izvedbe, kot za 
javno kanalizacijo. 

Priporočljiv minimalni padec kanalskega priključka je 2 %. 

V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočljivega minimalnega padca, se lahko padci 
nivelet kanalizacijskih priključkov določajo po naslednji metodologiji (kot npr DIN 1986): 

 

DN Odpadne vode Padavinske vode ali 
  mešani sistem 

150 1:DN ( 15 ‰ ) 1:DN 
Prek200 1:DN / 2 1:DN 
Polnitev h/d 0,5 0 7 

Padci nivelet kanalskih priključkov ne smejo biti večji od 5%. Pri večjih padcih se izvedejo 
višinske stope (kaskade). 

Odvod odpadnih voda se lahko izvede neposredno, če je kota dna kleti objekta uporabnika, v 
kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova bližjih 
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revizijskih jaškov na javnem kanalu. 

Če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, nižja 
od kote pokrova najbližjega revizijskega jaška na javnem kanalu, povišane za 10 cm, se odpadne 
vode iz više lociranih prostorov ali objektov prek interne kanalizacije vodijo ločeno do 
zunanjega revizijskega jaška na kanalskem priključku. Iz kletnih prostorov pa se ločeno odvaja 
odpadne vode preko ustrezno dimenzioniranega internega črpališča do istega zunanjega 
revizijskega jaška. 

Odsek tlačnega voda iz internega črpališča mora potekati višje od kote pokrova najbližjega 
revizijskega jaška na javnem kanalu. Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna 
zaklopka z vsaj dvema med seboj neodvisnima zaporama, pri čemer mora zapirati ena zapora 
samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), drugo zaporo pa je možno odpreti oziroma zapreti. 

Vsi objekti morajo imeti na najvišji točki interne kanalizacije izveden oddušnik za razplinjevanje 
interne kanalizacije. 

37. člen 

Če je vsebnost odpadnih voda uporabnika drugačna (slabša), kot je to določeno za stanovanjske 
komunalne odplake, mora biti na interni kanalizaciji vgrajeno predčiščenje oz. ustrezna čistilna 
naprava in na kanalskem priključku izveden kontrolni jašek v skladu z določili tega pravilnika. 

Kanalski priključek se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega soglasja 
upravljalca javne kanalizacije ob obvezni kontroli predstavnika upravljalca. 

Pred zasipom kanalskega priključka mora uporabnik izvajalcu gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadni voda predložiti: 

- geodetski načrt za objekte, kjer se v objektu vrši poslovna dejavnost in za večstanovanjske 
objekte, 

- izvedbeni načrt za vse individualne stanovanjske objekte, ki ga lahko izdela upravljavec 
javne kanalizacije.  

38. člen 

Predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na obstoječe ali predvideno obratovanje 
kanalizacijskega sistema, morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti predloženi v 
pregled in odobritev. 

VII. Testiranje kanalizacijskega sistema 

39. člen 

Sisteme za odvod vode je treba preskušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, 
po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem uporabe. 

Preskusi in presoje obsegajo: 

- preskus tesnosti z vodo; po standardu SIST EN 1610 in O norm B 25-03 ali 
- preskus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN 1610, priporočamo metodo LC;  
- preskus s pregledom pohodnih kanalov; 
- pregled s TV kamero;  



 

361 

- določitev sušnega odtoka; 
- nadzor dotokov v sistem; 
- nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik; 
- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu; 
- nadzor nad dotokom na čistilno napravo. 

Izbira vrste preskusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod 
vode. 

Preskus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. 
Preskus tesnosti je treba opraviti po točno določenem postopku. 

Po opravljenem preskusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja 
gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preskusu tesnosti je sestavni del tehnične 
dokumentacije. 

VIII. Obveznosti v zvezi z uporabo MČN, nepretočnih in obstoječih greznic 

40. člen 

Izven območij opremljanja z javnim kanalizacijskim omrežjem, je obvezna uporaba malih 
čistilnih naprav ali nepretočnih greznic in do izteka rokov, ki jih določa Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav tudi obstoječih greznic. 

Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti: 

- prevzem blata iz obstoječih greznic,  
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,  
- prevzem in čiščenje odpadne vode iz nepretočnih greznic.  
- vodenje evidence o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odpadnih voda.  

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odpadne vode iz nepretočnih greznic pa 
se izvaja na podlagi pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem ali drugim 
pooblaščenim prevzemnikom odpadnih voda. Stroške prevoza in predelave blata ter odpadnih 
voda krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja. Lastnik greznice je dolžan zagotoviti 
ustrezen dostop za odvoz grezničnih gošč. 

41. člen 

Odpadno vodo in goščo iz obstoječih greznic je prepovedano izlivati v javno kanalizacijo, 
odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinsko ali 
podzemno vodo.  

Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ z odločbo določi izvedbo 
sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh ukrepov ne 
izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljeni izvajalec. 

IX. Normativi o sestavi odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo 

42. člen 

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, 
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- da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo 
delovanje, 

- da ta ne povzroča nevarnosti za vodni vir ali javni vodovod, 
- da kvaliteta odpadne vode ustreza zahtevam veljavne zakonodaje, 
- da je stanje interne kanalizacije in hišnega priključka tako, da ne ogroža zdravja 

uporabnikov, 
- da so izpolnjenji pogoji določeni v Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled in drugi 
pogoji iz tega pravilnika. 

43. člen 

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive snovi v mejnih 
koncentracijah, ki so navedene v 47. členu tega pravilnika. Za snovi, ki v tem členu niso 
navedene, veljajo mejne vrednosti, ki so določene v predpisu o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode. 

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. 
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico. 

44. člen 

Mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo: 

Parameter Enota Mejna vrednost 
Temperatura 0C 40 
pH-vrednost  6,5-9,5 
Neraztopljene snovi mg/l (a) 
Usedljive snovi ml/l 10 
Obarvanost   

- pri 436 nm   
- pri 525 nm  (b) 
- pri 620 nm   
Strupenost za vodne bolhe - - 
Biološka razgradljivost % (c) 
Bor  mg/l m-1 
Aluminij mg/l (d) 
Arzen  mg/l 0,1 
Baker  mg/l 0,5 
Barij  mg/l 5,0 
Cink  mg/l 2,0 
Kadmij mg/l 0,1 
Kobalt mg/l 1,0 
Kositer mg/l 2,0 
Celotni krom mg/l 0,5 
Krom šestvalentni mg/l 0,1 
Nikelj  mg/l 0,5 
Srebro mg/l 0,1 
Svinec mg/l 0,5 
Železo mg/l (d) 
Živo srebro mg/l 0,01 
Klor-prosti mg/l 0,5 
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Celotni klor mg/l 1,0 
Amonijev dušik mg/l (e) 
Nitritni dušik mg/l 10 
Nitratni dušik mg/l - 
Celotni cianid mg/l 10 
Cianid-prosti mg/l 0,1 
Fluorid mg/l 20 
Klorid mg/l - 
Celotni fosfor mg/l - 
Sulfat  mg/l (e) 
Sulfid  mg/l 1,0 
Sulfit  mg/l 10 
Celotni organski ogljik-TOC mg/l - 
Kemijska potreba po kisiku-KPK mg/l - 
Biokemijska potreba po kisiku-BPK5 mg/l - 
Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja…) mg/l (a) 
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) mg/l 20 
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki-BTX mg/l 1,0 
Adsorbljivi organski halogeni-AOX mg/l 0,5 
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki-LKCH mg/l 0,1 
PAH (j) mg/l - 
Polarna organska topila (k) mg/l (m) 
Fenoli mg/l 10 
Vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/l (a) 

Oznake pomenijo: 

(a) mejna vrednost koncentracije, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo, 
(b) mejna vrednost, pri kateri obarvanost iztoka iz čistilne naprave, v kateri se obdeluje 

obarvana industrijska odpadna voda, ne presega mejne vrednosti za iztok v vode, 
(c) mejna vrednost se določi, če je količina industrijske odpadne vode večja od 5% vse 

odpadne vode, ki se čisti na čistilni napravi, 
(d) mejna vrednost se določi posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za usedljive snovi, 
(e) mejna vrednost se določi skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (UR.l. RS, št. 47/2005), 

(m) mejna vrednost je enaka 90 % koncentracije zaradi topnosti te snovi v vodi in ne sme 
presegati 5.000 mg/l. 

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti določene v veljavni uredbi o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo oziroma v predpisih, ki 
urejajo normative za posamezno dejavnost. 

45. člen 

Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred odvodom v javno 
kanalizacijo dezinficirana. 
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X. Ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode 

46. člen 

Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. 

Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju svoje dejavnosti v 
tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo 
obremenitev večjo od 30 PE, ali imajo v sestavi odpadne vode nevarne snovi, morajo v skladu s 
predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda. 
Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku 
osmih dni po prejemu rezultatov analiz. 

47. člen 

Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo 
pristojnega ministrstva. 

Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri 
uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, dostaviti izvajalcu javne službe 
istočasno kot uporabniku. 

48. člen 

Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa glede na letno porabo pitne vode v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

49. člen 

Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne 
analize odpadne vode. 

Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika 
uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se 
napravi zapisnik. 

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje škodljive snovi nad določenimi 
mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in 
izvajalcu javne službe povrniti morebitno nastalo škodo na objektih javne kanalizacije, ter 
stroške kontrolne analize. 

50. člen 

Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je merodajna analiza reprezentativnega vzorca, za 
ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi določenih v 47. členu tega pravilnika, pa tudi 
analiza trenutnega vzorca. 

51. člen 

V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko 
povzročile izpust odpadne vode v javno kanalizacijo, ki ne ustreza predpisom, se opravijo 
izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti pristojno 
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inšpekcijsko službo. 

52. člen 

Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih 
lastnostih. 

Onesnaženost odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih 
kriterijih: 

- usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 60 minutah, 
- kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K2 Cr2 O7 ), 
- strupenost (S) za bakterije, kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne 

delujejo več zaviralno na razvoj bakterij, 
- vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 47. členu tega 

pravilnika ali vrednosti ustrezne za posamezno dejavnost. 

53. člen 

Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja 
faktor onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo 
odpadne vode (i) in med onesnaženostjo komunalne odpadne vode (f). 

Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev stroškov čiščenja odpadne vode. 

 
54. člen 

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula: 

F = 0,40xUi/ Uf + 0,60xKPKi/ KPKf+ 0,1x Si/Sf+ 0,1x Ki/ Kf 

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo: 

- F = faktor onesnaženosti,  
- Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v 60 minutah, 

- Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v 60 minutah, ki je določena kot 
konstanta 5 ml/l, 

- KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene odpadne vode s K-bikarbonatom, 
- KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode s K- bikromatom, ki je 

določena kot konstanta 300mg O2/l, 

- Si = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne 
deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi), 

- Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne 
deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi), 

- Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 54. členu ali uredbah 
omejene vrednosti,  

- Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 54. členu ali 
uredbah omejene vrednosti.  

Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za 
komunalno odpadno vodo (f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno odpadno 
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vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je količnik ulomka večji od ena. 

55. člen 

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za 
kontrolno analizo se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi 
samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet. Kadar se ta ugotovi z analizo reprezentativnega 
vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega rednega odvzema 
takega vzorca. 

Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so ugotovljene koncentracije višje kot pri 
analizi reprezentativnega vzorca. 

56. člen 

Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun stroškov za čiščenje odpadne vode. 

57. člen 

Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov 
predčiščenja lahko izvajalec javne službe predlaga upravnemu organu za določenega 
uporabnika: 

- namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi, predlaga najvišjo dovoljeno 
dnevno količino onesnaženja,  

- predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,  
- določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v skladu s predpisi. 

XI. Pridobitev projektnih pogojev in soglasij 

58. člen 

Postopek za izdajo projektnih pogojev se prične z oddajo vloge, ki ji je potrebno priložiti idejno 
zasnovo ali projekt. 

Projektni pogoji so pogoji, ki jih prepiše upravljavec kanalizacije in jih je potrebno upoštevati pri 
nadaljnjem projektiranju. Vsebujejo pogoje priključitve na javno kanalizacijo, lokacijo priključka, 
hidravlične razmere, odmike in potrebno zaščito obstoječih objektov.  

Vlogo za določitev projektnih pogojev lahko vloži investitor ali po njegovem pooblastilu 
projektant. 

59. člen 

Vlogi za izdajo soglasja je potrebno priložiti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
je v zvezi s predmetom soglašanja ali celoten projekt. 

Soglasje k projektu je soglasje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izda se, ko so 
izpolnjeni projektni pogoji in ugotovljena skladnost projektnih rešitev s tem pravilnikom.  

Vlogi k izdaji soglasja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo. 
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Če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je poseg v 
skladu z določili tega pravilnika in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo 
projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja. 

Če soglasodajalec ugotovi, da gradnja po predpisih iz njegove pristojnosti ni dopustna ali 
mogoča, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda 
odločba o zavrnitvi izdaje soglasja. 

XII. Prevzem kanalizacijskih objektov in naprav v upravljanje 

60. člen 

Javna kanalizacija, ki je v lasti občine, se prenese upravljavcu v uporabo in upravljanje s 
pogodbo. 

61. člen 

Pri prevzemu novozgrajenih objektov se sestavi zapisnik o primopredaji, s katerim mora 
koncesionar ali investitor izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe naslednjo 
dokumentacijo: 

– projekt z gradbenim dovoljenjem (projektni pogoji in soglasja, dovoljenja za posege v prostor, 
projekti PGD, gradbeno dovoljenje), 

– projekt izvedenih del (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne 
službe, po določbah pravilnika o katastru kanalizacijskega sistema), 

–  zapisnik o preizkusu vodotesnosti, 

–  uporabno dovoljenje, 

– posnetek s TV kamero, ki je skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca 
javne kanalizacije, 

- investicijska vrednost objekta po končnem obračunu, 
- amortizacijska stopnja kanalizacijskih objektov in naprav, 

– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in 
dolgovih in druge poslovne zadeve. 

Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec javne službe le-to vnese v kataster 
kanalizacijskega sistema, občina pa v svoja osnovna sredstva. 

62. člen 

Pri obstoječih objektih, kjer ne obstaja dokumentacija, se izdela pregled ter eventuelno 
sanacijski program, ki vsebuje: 

- pregled obstoječih objektov (zapisnik o pregledu objektov), 
- inventarizacijo objektov in naprav ter priključkov (situacija, kataster, popis elementov z 

oceno vrednosti), 
- ocenitev sanacijskih del za varno in neoporečno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
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- določitev virov financiranja, 
- terminski plan izvedbe sanacije, 
- vnos v tehnično bazo upravljalca. 

Pogoj za prevzem objektov in naprav v uporabo in upravljanje je izvedba minimalnih sanacijskih 
del za varno obratovanje in potrditev sanacijskega programa. 

XIII. Obveznosti uporabnikov in izvajalca javne službe v zvezi s priključitvijo na javno 
kanalizacijo 

63. člen 

Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse povzročitelje obremenitve okolja s 
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah na območju poselitve, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo. 

64. člen 

Uporabniki javne kanalizacije so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
in upravljalci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe. V primeru 
solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika 
javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor. V 
večstanovanjskih stavbah brez upravnika lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja eden 
od lastnikov stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor. V večstanovanjskih stavbah z 
upravnikom obveznosti uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja 
porazdelitev stroškov med lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja. 

65. člen 

Kot uporabniki javne kanalizacije se štejejo tudi osebe iz 66. člena tega pravilnika, ki objektov, 
niso priključili na javno kanalizacijo v roku šest mesecev od prejema obvestila izvajalca 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v 
občini Bled o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v javno 
kanalizacijo. 

66. člen 

Izvajalec javne službe mora v 30. dneh po končani gradnji javne kanalizacije obvestiti vse 
povzročitelje obremenitve oziroma lastnike in upravljavce objektov o možnosti priključitve 
njihove interne kanalizacije na javno kanalizacijo in jim posredovati pogoje za priključitev na 
javno kanalizacijo. 

67. člen 

Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik javne službe naroči pri izvajalcu javne 
službe, ki mu za izgradnjo zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim cenikom. O izgradnji 
kanalizacijskega priključka skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo. 

Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne službe 
v lastni režiji, pri čemer gradnjo nadzoruje pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. 
Uporabnik je dolžan o začetku del pravočasno obvestiti upravljalca javne kanalizacije. Kot 
pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, ki je bilo upravljavcu javne kanalizacije posredovano 
vsaj 24 ur pred začetkom del. 
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68. člen 

Uporabnik javne kanalizacije mora po priključitvi na javno kanalizacijo opustiti uporabo 
obstoječe greznice. Opuščene greznice se izprazni, očisti in dezinficira. Upravljavcu javne 
kanalizacije mora biti omogočen nadzor opravljenih del. 

69. člen 

Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu 
vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami 
tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika. 

Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če 
kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži 
uporabniku odpravo pomanjkljivosti. 

70. člen 

Na območjih poselitve, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije, je obvezna izgradnja 
lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (nepretočnih greznic, malih čistilnih naprav), ki 
morajo biti locirani tako, da je možen dostop vozila izvajalca javne službe za praznjenje 
nepretočnih greznic in prevzem blata iz malih čistilnih naprav. 

Lastniki ali uporabniki objekta morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za 
čiščenje odpadnih voda. 

Praznjenje objektov in ustrezno dispozicijo odpadne vode in gošč izvaja upravljavec javne 
kanalizacije ali po pooblastilu upravljalca drug izvajalec, na podlagi programa praznjenja 
objektov, najmanj enkrat na vsaka 3 leta. 

Upravljavec javne kanalizacije mora o objektih čiščenja voditi evidenco, iz katere je razvidno 
lastništvo objekta, njegova lokacija, velikost in podatke o praznjenju, ki vsebujejo datum in čas 
praznjenja, količino odstranjene suhe snovi, mulja ali gošče, izvajalca in mesto odvoza in 
nevtralizacije odpeljane snovi. 

V skrajnem primeru ogrožanja podtalnice ali vodovarstvenega območja, vodnega zajetja ali 
zaradi drugih razlogov, ko je neposredno ogrožena podtalnica ali pitna voda sme upravljavec 
začeti na stroške lastnika postopek sanacije in ureditve neustreznega objekta iz 73. člena tega 
pravilnika. 

71. člen 

V primeru nekontroliranega izlitja nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo, je 
povzročitelj o tem takoj dolžan obvestiti upravljalca. 

Za motnje pri obratovanju čistilnih naprav, ki jih je povzročil izpust, je povzročitelj takoj dolžan 
odpraviti vzroke in posledice ter kriti nastale dodatne stroške upravljalca. 
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XIV. Zaračunavanje storitev 

72. člen 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Uporabnikom javne kanalizacije upravljavec prične zaračunavati storitve z dnem priključitve na 
javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, oziroma najkasneje po preteku šest mesecev od 
prejema obvestila o možnosti priključitve njihove interne kanalizacije na javno kanalizacijo.  

XV. Zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne ter interne kanalizacije 

73. člen 

Upravljavec ima kadar koli pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav 
zaradi njihovega vzdrževanja, izvajanja meritev ter snemanj, zaznamovanj in podobno. 

Upravljavec ima kadar koli pravico kontrolirati vse kanalizacijske objekte in naprave ter čistilne 
naprave in druge naprave, ki so priključene na javno kanalizacijo, čeprav po določbah tega 
pravilnika ne spadajo v javno kanalizacijo. 

74. člen 

Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju ter na objektih in napravah 
ali, ki povzroči škodo zaradi škodljivih odplak, jo je dolžan povrniti. 

75. člen 

Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje in vzdrževanje javne kanalizacije in 
izvajati nadzor v zvezi z uporabo javne kanalizacije. 

Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja kanalskega 
priključka zunaj objektov. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov in naprav javne 
kanalizacije se mora voditi posebna evidenca. 

76. člen 

Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora upravljavec zagotavljati predvsem: 

- tekoči nadzor stanja na objektih in napravah javne kanalizacije, ki obsega sistematične 
preglede, kontrolo iztokov iz spojnih kanalov ter zbiranje predlogov in pripomb 
uporabnikov javne kanalizacije, 

- sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije, 
- intervencijsko vzdrževanje, čiščenje in popravilo javne kanalizacije, 
- intervencijsko vzdrževanje in popravilo notranje kanalizacije v breme uporabnika, kadar je 

to potrebno zaradi zavarovanja normalnega delovanja javne kanalizacije ali varovanja okolja. 

77. člen 

Enkrat letno se mora na kanalizacijskih sistemih opraviti deratizacija v skladu veljavnimi 
predpisi. 
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78. člen 

Upravljavec vodi kataster javne kanalizacije in spojnih vodov v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi o katastru objektov in naprav. 

XVI. Končna določba 

79. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji  

80. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

 

Številka:____________________   Župan Občine Bled 

Datum: _____________________        Janez Fajfar 
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13) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Bled. 

 

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), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5), 6. in 12. 
člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07– UPB2), 10. člena Zakona o trgovini (Uradni 
list RS, št. 2/07 – UPB4) ter 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) 
je Občinski svet Občine Bled na svoji ___ redni seji dne ____________ sprejel 
 

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Odlok o javnem redu in miru (v nadaljevanju odlok) ureja varstvo javnega reda in miru ter 
določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem 
prostoru ter sankcije za taka ravnanja na območju Občine Bled (v nadaljevanju občina).  

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

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

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

okolja s hrupom ali organizacija ognjemetov, 
- podrobnejša merila za določitev gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, v 

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

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

 
2. člen 

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

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

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

 
3. člen 

(1) Javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. 
(2) Visoka turistična sezona na območju občine pomeni meseca julij in avgust. 
 

4. člen 
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Za javni red in mir na območju občine skrbijo Policija, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter 
izbrani izvajalci varovanja, vsak skladno s svojimi pooblastili in organizacijskimi zmožnostmi. 
 

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

 
5. člen 

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

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

na zasebnih površinah. 
 

6. člen 
Prepovedano je:  

1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko 
ogrožena njegova varnost, 

2. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti 
volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s 
prodajo predmetov ali storitev,  

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

4. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,  
5. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih 

pijač,  
6. na javnih krajih prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred 

vhodom trgovin in podobno, razen z dovoljenjem občinske uprave, 
7. ovirati ali motiti organizirane javne shode in prireditve, 
8. na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno 

dobro ali so v večinski občinski lasti, postavljati ali puščati kakršnih koli predmete, ki 
onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno rabo oziroma rabo vseh pod enakimi pogoji, 

9. postavljati reklamne panoje in druge objekte za oglaševanje, razen pod pogoji, ki jih 
določa občinski predpis, ki ureja to področje in v skladu s pridobljenim dovoljenjem, 

10. uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev,  
11. postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za 

protokolarne namene ali za prireditve, ki jih organizira občina ali če je tako določeno v 
predhodnem soglasju občinske uprave, 

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

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

14. poškodovati  javno površino in objekte ali opremo na njej,  
15. postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,   
16. voziti in parkirati izven za to namenjenih površina, 
17. kopati se in ribariti na območju, kjer to ni dovoljeno, 
18. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in človeške 

iztrebke na javne površine,  
19. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje 

ljudi,  
20. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz 

vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,  
21. od ponedeljka do sobote od 22. do 6. ure naslednjega dne in ob nedeljah ter praznikih 

ves dan uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na 
notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajati druga hrupna 
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hišna opravila. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. 
sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah) ali 
pomenijo pripravo krme za domače živali,  

22. v turistični sezoni (julij in avgust) izvajati gradbena dela brez prehodnega soglasja 
občinske uprave in v časovnih terminih, določenih v soglasju. Prepoved ne velja za nujna 
vzdrževalna dala, ki skupno ne trajajo več kot 3 dni,  

23. 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, 

24. 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,  

25. 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, 

26. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov 
občine,  

27. v bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki 
povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja,  

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

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

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

31. opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi in 
premoženja ali kvari zunanji izgled kraja,  

32. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture, 
33. prevračati, prestavljati ali onesnaževanje klopi, korita za rože ali druge predmete in 

naprave, ki so del javne površine, 
34. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje, cvetje ali druge nasade 

in poškodovati žive meje, 
35. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih javnih poti, 
36. ležati na javnih zelenih površinah, 
37. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, 
38. na javne zelene površine puščati pse in druge živali ter onesnaževati javne površine z 

živalskimi iztrebki, 
39. jahati po javnih zelenih površinah, razen uradne osebe pri opravljanju službenih 

dolžnosti, 
40. odlagati na javne zelene površine odpadke, obrezano vejevje in listje, 
41. odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, 
42. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje, 
43. postavljati ali graditi pomožne objekte, 
44. postavljanje ležalnikov, mizic, bivakov, šotorov, ponjav in dežnikov. 
45. 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,  

46. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,  
47. prati in popravljati vozila na javnih površinah ali bo vodotokih,  
48. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na 

javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,  
49. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije, 
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50. v času poletne turistične sezone (julij in avgust) polivati gnojevko po njivah in travnikih, 
ki so oddaljeni manj kot 500 m od meje stanovanjskih in turističnih objektov. 

 
7. člen 

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

(2) 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). 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

površine, 
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča. 

(2) V primeru, da gradnja objekta ni izvedena v celoti in je od zaključka zadnjih del minilo 3 
mesece, mora investitor gradnje urediti objekt in okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz 
okolice objekta mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi. 

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

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

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

 
10. člen 

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



 

378 

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

 
11. člen 

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

III. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 
 

12. člen  
(1) Osrednji prireditveni prostori v občini so: 
- Olimpijski trg pri Športni dvorani na Bledu, 
- del Ceste svobode od Festivalne dvorane do križišča z Ljubljansko cesto, 
- Zdraviliški park, 
- Veslaški center v Mali Zaki in območje veslaških tribun ter sodniškim stolpom v Veliki Zaki, 
- Trgovsko-poslovni center Bled, 
- prireditveni prostor pod Ribensko goro, 
- prireditveni prostor ob gostinskem objektu na Homu, 
- prireditveni prostor ob Savi Bohinjki na Bohinjski Beli. 
 
(2) Za prireditvene prostore iz prejšnjega odstavka lahko občina izda dovoljenje za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav upravljavcu 
prireditvenega prostora, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, ki je priloženo k vlogi za izdajo 
dovoljenja, razvidno, da so za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na prireditvenem prostoru 
izpolnjeni pogoji iz 6. odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05). 

 
13. člen  

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

mora najkasneje 15 dni pred prireditvijo pridobiti soglasje občinske uprave. Dovoljenje za 
rabo javnih cest in javnih zelenih površin ne izključuje vloge za dovoljenje ali prijave 
prireditve pri pristojnem organu.  

(3) Vloga za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:  
- naziv organizatorja,  
- naziv prireditve,   
- tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, 

športna ipd.),  
- namen javnega shoda (politični, verski itd.),  
- čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),  
- oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,   
- opredelitev lokacije,  
- vrsto opreme z merami, 
- načrt postavitve opreme in  
- elaborat začasne prometne ureditve.  

(4) Vloga iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati potrdili o plačilu predpisanega 
nadomestila za uporabo javnih površin in varščine za odpravo morebitne škode na javni 
površini, ki ju izda upravljavec javne površine. Varščina znaša 0,50 €/m2, vendar ne manj kot 50 
€ za enkratno uporabo. 
 

14. člen 
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(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na zemljišču v lasti 
občine na javnem dobrem je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi 
organizator.  

(2) Organizator je dolžan:  
- poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,  
- zagotoviti zadostno število parkirnih mest za obiskovalce javnega shoda oziroma 

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

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

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

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

 
15. člen 

(1) V občini je prepovedana izvedba ognjemetov, razen v organizaciji Občine Bled, Zavoda za 
kulturo Bled ali Turizma Bled, praviloma le za Silvestrovo in enkrat v času tradicionalne 
prireditev Blejski dnevi. 

(2) Izjemoma lahko občinska uprava dovoli izvedbo ognjemeta v okviru pomembnih občinskih 
ali državnih slovesnosti. 

 
16. člen 

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

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

 
 

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

 
17. člen 

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

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

 
18. člen  

(1) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v 
podaljšanem obratovalnem času. 

(2) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi 
dovoljenje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge stranke in določil tega odloka. 

(3) Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko 
dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej. 

 
19. člen  
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(1) Na območju občine je redni obratovalni čas skladen določili Pravilnika o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).  

(2) Občinska uprava lahko dovoli obratovanje tudi v podaljšanem času do 3. ure naslednjega 
dne, in sicer v območju središča Bleda, ki obsega: 
- območje neposredno ob Ljubljanski cesti od Grand hotela Toplice v smeri proti Lescam, 

celoten Trgovski center Bled, do vključno z objekti na križišču s Prešernovo cesto; 
- območje neposredno ob Cesti svobode od križišča z Ljubljansko cesto do hotela Jelovica 

in ob Veslaški promenadi do vključno Grajsko kopališče. 
 

20. člen  
 

(1) Zaradi povečanega tveganja kršitev javnega reda in miru v nočnem času občina izbere 
izvajalca zunanjega fizičnega varovanja na podlagi postopka javnega naročanja. 

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

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

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

 
 
 

21. člen  
(1) V času javnih prireditev, ki jih organizirajo Občina Bled, Zavod za kulturo Bled ali Turizem 

Bled, lahko gostinski obrati v neposredni okolici prireditve obratujejo do ure, ki je določena 
kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev.  

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

(3) Javna prireditev, katere organizator je gostinski obrat, sme biti izvajana le v času 
obratovalnega časa gostinskega obrata. 

(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da 
ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 19. člena tega odloka. 

 
22. člen  

(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje enega leta. 
(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže 

na krajše časovno obdobje, deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas: 
1. če je v letu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri od 
primerov navedenih v prvem odstavku 7. člena tega odloka; 
2. v drugih primerih, ki jih določa Pravilnik. 
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi 

občinska uprava od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno evidenco. 
 

23. člen  
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu ali kmetu kot tudi 
konkretnemu gostinskemu obratu lahko med letom prekliče v primerih: 
 ponavljajočih (3 ali več) se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v njegovi 
neposredni bližini, če so ta dejanja v neposredni vzorčni zvezi z obratovanjem gostinskega 
obrata; 
 ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih služb; 
 da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje 
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času; 
 razdora pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe, sklenjene s službo varovanja; 
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 zaradi drugih utemeljenih razlogov. 
(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.  
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je gostincu oziroma 
kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k 
podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve preklica 
izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. 
(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem 
obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. 
 

24. člen  
(1) Ne glede na določbe 25. in 26. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k 
podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno dovoljenje 
za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa in sicer na obrazcu, ki ga izda občinska uprava. 
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve 
zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.). 
(3) Enkratno dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec 
oziroma kmet pridobiti pred prireditvijo. 
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum. 
(5) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih 6 mesecih 
pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov navedenih v prvem odstavku 29. člena tega 
odloka. 
 

25. člen 
(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo 

prodajalno, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. 
(2) Prodaja iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja v sklopu prireditev ali v obdobju visoke 

turistične sezone na javnih krajih: 
- na območjih z ustrezno namensko rabo, 
- ob zagotovljeni infrastrukturni opremljenosti, 
- v času od 9. do 21. ure. 

 
 

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI 
 

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

27. člen 
(1) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, 
premoženja in drugih živali.  
(2) O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter 
pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.  
(3) V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in 
namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali 
pooblaščeno zavetišče. 
 

28. člen 
(3) 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.  
(4) 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. 
 

29. člen 
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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. 
 

30. člen 
Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali 
zapuščene živali (labode, race, pse, mačke…). 

 
 

VI. NADZOR 
 

31. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar, razen 
določil, 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., in 30. člena, ki so vezani na obratovalne čase 
gostinskih obratov in jih nadzorujejo pristojni inšpekcijski in drugi organi. 
(2) 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 
 

32. člen 
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena 
tega odloka, _____(se uskladi v drugem branju)_____člena in v nasprotju s _____(se uskladi v drugem 
branju)_____. in 35. členom tega odloka.  
(2) Z globo 1000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili _____(se uskladi v 
drugem branju)_____ tega odloka, 2_____(se uskladi v drugem branju)_____ in v nasprotju s _____(se 
uskladi v drugem branju)_____ členom tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 400,00 
EUR. 
 
 

33. člen 
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili _____(se 
uskladi v drugem branju)_____ odloka.  
(2) 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 _____(se uskladi v 
drugem branju)_____ člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 500,00 EUR. 
 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

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

40. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: XX-XX/2013      Župan Občine Bled 
Datum: __________  Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog prof. geografije     
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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 
 
Izvajanje nalog odloka izvajata v okviru svojih pristojnosti Policija in MIR, zato se posebnih 
finančnih posledic ne predvideva. Prihodki so povezani s številom izrečenih glob oz. 
prekrškovnih postopkov, kar je zelo težko ocenit, zlasti, ker bo poudarek delovanja na preventivi 
in na izrekanju opozoril. Manjši odhodki so povezani z nakupom oz. prilagoditvami programske 
opreme (do 5.000 €). Pomemben strošek pa predstavlja najeta varnostna služba, ki zagotavlja 
JRM v središču Bleda od petka zvečer do nedelje zjutraj vse vikende v letu in izpostavljene 
praznike. V predlogu proračuna za 2014 ta strošek znaša 35.000 €. 
 
Pripravil: 
Vodja MIR mag. Primož Lah 
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Z A K O N O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU (ZJRM-1) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev 
javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.  

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

2. člen 

(opredelitev izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:  

1. javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in 
dolžnosti po ustavi in zakonih;  

2. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;  

3. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s 
soglasjem lastnika ali lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v 
nadaljnjem besedilu: posestnika), ali druge upravičene osebe;  

4. pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali podobna uporaba fizične sile med 
dvema ali več osebami;  

5. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali 
razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji 
škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju. 

3. člen 

(vzdrževanje javnega reda in miru) 

(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih 
in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni 
red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.  

(2) Za red v objektu ali na določenem območju skrbi tisti, ki je odgovoren za njegovo 
zagotavljanje v okviru svojih pristojnosti ali predpisov. 

4. člen 

(izobešanje tuje zastave) 

(1) Zastave tujih držav se lahko izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih 
obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali 
izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih 
javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, 
kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost.  
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(2) Zastave tujih držav se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda Republike Slovenije 
ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave 
Republike Slovenije. 

5. člen 

(zbiranje prostovoljnih prispevkov) 

(1) Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo 
dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.  

(2) Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se 
šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. 
Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za 
humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja 
registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.  

(3) Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti 
za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.  

(4) Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok 
veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja 
prispevkov.  

(5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne 
uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi. 

II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR 

6. člen 

(nasilno in drzno vedenje) 

(1) Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali 
podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, 
ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 tolarjev.  

(2) Kdor koga udari, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.  

(3) Kdor se pretepa, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev.  

(4) Če so prekrški iz prejšnjih odstavkov storjeni proti zakoncu ali zunajzakonskem partnerju 
ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju 
ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali 
posvojencu, rejniku ali rejencu, skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s storilcem 
v skupnem gospodinjstvu, se kršitelj kaznuje z globo od 150.000 tolarjev do 300.000 tolarjev. 

7. člen 

(nedostojno vedenje) 

(1) Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. 
člena tega zakona, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.  

(2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se 
kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev.  

(3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja 
spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo od 
50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 
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8. člen 

(povzročanje hrupa) 

(1) Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne 
gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 20.000 tolarjev do 50.000 
tolarjev.  

(2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali 
akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se 
kaznuje z globo 25.000 tolarjev.  

(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica 
(v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik ali posameznica, ki 
samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost), ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 
100.000 tolarjev do 600.000 tolarjev.  

(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, se za prekršek iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 

9. člen 

(beračenje na javnem kraju) 

Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne 
dobrine, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev. 

10. člen 

(prenočevanje na javnem kraju) 

Kdor prenočuje ali spi na javnih krajih ali drugih dostopnih prostorih, ki za to niso namenjeni, 
in s takšnim ravnanjem koga vznemirja, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev. 

11. člen 

(uporaba nevarnih predmetov) 

(1) Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, in s tem povzroči 
vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 25.000 tolarjev. Pokanje z naštetimi 
sredstvi se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati 
varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.  

(2) Kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, 
orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni 
orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, 
in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev. 

12. člen 

(poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe) 

(1) Kdor namerno poškoduje napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne 
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ali kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug način 
poškoduje ali odstrani uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času, ko takšna 
odločba učinkuje, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 50.000 tolarjev.  
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(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 
600.000 tolarjev.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 
od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 

13. člen 

(pisanje po objektih) 

Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je 
to dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev. 

14. člen 

(izobešanje tuje zastave) 

(1) Kdor izobesi tujo zastavo v nasprotju s 4. členom tega zakona ali izobesi tujo zastavo, ki je 
poškodovana ali drugače neprimerna, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.  

(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 100.000 tolarjev.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 30.000 tolarjev. 

15. člen 

(uničevanje državnih simbolov) 

Kdor na javnem kraju namenoma zažge ali kako drugače poškoduje ali uniči zastavo ali grb 
Republike Slovenije, zastavo Evropske unije ali zastavo druge države, se kaznuje z globo 50.000 
tolarjev. 

16. člen 

(vandalizem) 

Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom 
uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna 
infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih 
površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave, se kaznuje z globo od 50.000 
tolarjev do 100.000 tolarjev. 

17. člen 

(prostovoljni prispevki) 

(1) Kdor zbira prostovoljne prispevke v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega zakona, se 
kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 50.000 tolarjev.  

(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 
200.000 tolarjev.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 
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18. člen 

(kampiranje) 

(1) Kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja 
lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev.  

(2) Samoupravne lokalne skupnosti lahko s svojimi predpisi določijo pogoje, območja in red 
kampiranja na svojem območju. 

19. člen 

(uporaba živali) 

Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali namenoma povzroči občutek 
strahu ali ogroženosti, se kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 

20. člen 

(vzbujanje nestrpnosti) 

Če so dejanja iz 6., 7., 12., 13. in 15. člena tega zakona storjena z namenom vzbujanja 
narodnostne, rasne, spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne 
usmerjenosti, se storilec kaznuje z globo najmanj 200.000 tolarjev. 

21. člen 

(javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah in varstvo mladoletnikov) 

(1) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v gostinskem obratu, ki takoj, ko je to mogoče, 
policiji ne naznani kršitve javnega reda in miru za prekrške iz drugega ali tretjega odstavka 6. 
člena tega zakona, se kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.  

(2) Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in 
zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na 
prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače.  

(3) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za gostinske obrate in prireditve, kjer se toči 
izključno brezalkoholne pijače.  

(4) Odgovorna oseba v gostinskem obratu ali na prireditvi sme od vsake osebe, za katero 
domneva, da ne izpolnjuje pogojev za vstop v gostinski obrat ali na prireditev, zahtevati, da 
izkaže svojo starost z javno listino, na podlagi katere se ugotavlja identiteta.  

(5) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki osebam, mlajšim od 16 let, med 24.00 in 5.00 uro zjutraj omogoči vstop ali 
zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na 
prireditvah, kjer se točijo alkoholne pijače, se kaznuje z globo od 200.000 tolarjev do 1,000.000 
tolarjev.  

(6) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 150.000 tolarjev do 300.000 tolarjev.  

(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ponovno stori prekršek iz petega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 
500.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev. 

22. člen 
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(neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb) 

(1) Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne 
osebe, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.  

(2) Kdor krši odredbo ali odločbo pristojnega državnega organa, s katero je prepovedan 
dostop, zadrževanje, snemanje ali fotografiranje na določenem kraju, se kaznuje z globo od 
50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.  

(3) Kdor se brez razlogov ali po njihovem preteku zadržuje v prostorih državnega organa, 
prostorih samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in jih na opozorilo 
pristojnih oseb ne zapusti, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev ter se ga iz zgoraj omenjenih 
prostorov odstrani. 

23. člen 

(lažna naznanitev prekrška) 

Kdor z obvestilom o kršitvi javnega reda po tem zakonu povzroči interveniranje policije, 
občinskih redarjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje z globo 
od 20.000 tolarjev do 50.000 tolarjev. 

III. ZASEG PREDMETOV 

24. člen 

(policijski zaseg predmetov) 

(1) Policist ali policistka (v nadaljnjem besedilu: policist) brez predhodne odločbe pristojnega 
organa zaseže predmete, povezane s prekrški iz 6., 9., 11. in 17. člena tega zakona.  

(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov. 

25. člen 

(pooblastilo redarju za zaseg predmetov) 

(1) Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete 
prekrška iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.  

(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov. 

IV. POSEBNI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV JAVNEGA REDA IN MIRU 

26. člen 

(izključitev energetskih virov) 

(1) Za preprečitev nadaljevanja prekrška, s katerim se moti ali vznemirja javnost, lahko 
policist z ustno odredbo ukaže upravljavcu začasen izklop dobave elektrike, plina ali vode pri 
kršitelju, če to nima hujših posledic za druge osebe in je ukrep sorazmeren glede na kršitev. 
Izklop lahko traja do vzpostavitve javnega reda in miru, vendar ne več kot šest ur.  

(2) Kršitelj plača stroške izklopa in priklopa ter morebitno nastalo škodo.  

(3) Upravljavec mora zagotoviti ponovno dobavo elektrike, plina ali vode takoj, ko od policista 
prejme ustno odredbo.  
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(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ne ravna v skladu z odredbo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z 
globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev.  

(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z 
globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev. 

V. NADZOR 

27. člen 

(pristojnost) 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojna policija.  

(2) Za nadzor, zaseg predmetov in odločanje o prekrških iz tega zakona je pristojna vojaška 
policija v skladu z zakonom, če prekršek stori vojaška oseba med dejanskim opravljanjem 
vojaške službe. Vojaška policija je v skladu z zakonom pristojna tudi za nadzor, zaseg predmetov 
in odločanje o prekrških, če je prekršek storjen v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za 
obrambo ali na območju vojaškega tabora.  

(3) Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz 7. in 9. člena, iz prvega odstavka 11. člena, 
iz 12., 13., 16., 18. in 19. člena tega zakona ter iz prvega in tretjega odstavka 22. člena tega 
zakona ter za odločanje o teh prekrških je pristojno tudi občinsko redarstvo. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

(pristojnost samoupravne lokalne skupnosti) 

(1) Določbe tretjega odstavka prejšnjega člena se začnejo uporabljati z uveljavitvijo zakona, ki 
bo urejal občinsko redarstvo.  

(2) Določbe 8., 12., 14., 17., 21. in 26. člena tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ZP-1C (Uradni list RS, št. 40/06 in 
51/06-popr.). 

29. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list SRS, št. 16/74, 15/76, 42/86; Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; 
Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 17/91-I, 4/92, 13/93, 66/93, 67/94, 27/95, 98/99, 15/03, 69/03 
in 110/03). 

30. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 212-03/91-3/23     Podpredsednik Državnega zbora  

Ljubljana, dne 22. junija 2006     Republike Slovenije 

EPA 618-IV       mag. Vasja Klavora l.r. 
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14) Kadrovske zadeve 

a) Imenovanje člana SPVCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Predlog sklepa bo oblikovala Komisija za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja na seji. 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik komisije Janez Petkoš 
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14) Kadrovske zadeve 
 

b) Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  Predlog sklepa bo oblikovala Komisija za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja na seji. 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: predsednik komisije Janez Petkoš 


