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8) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture - 1. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Marjana Burja, odd. za 
javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - 1. 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - 1, 
v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list 
RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - 1. 

 
 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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Osnutek 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni 
list RS, št. 96/2002, 53/2007, 56/2008,4/2010) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled 
(Ur. list RS, št.69/2009-UPB ) je Občinski svet občine Bled na svoji _________ redni seji, 
dne ______________ sprejel 

 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture -1 

 
 

 
1. člen 

V 1. členu se briše 3. točka.  
 
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.   

 
2. člen 

 
Spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št.: 
Bled,  
 

Janez Fajfar 
Župan  

 
 
 
Obrazložitev: 

Občinski svet Občine Bled je na 12. seji dne 21.12.1995 sprejel Odlok o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture in v 1. členu določil javno infrastrukturo na področju kulture 
naslednje nepremičnine Občine Bled, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v 
upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih 
dejavnosti in sicer:  

1. Kulturni dom Zasip, parc. št. 153/1 in 153/2, k.o. Zasip, ZKV 117, razen lastniškega 
stanovanja v tem objektu 

2. Kulturni dom Bohinjska Bela, parc. št. 40 in 41, k.o. Bohinjska Bela, ZKV 542  
3. Kulturni dom Spodnje Gorje, parc. št. 247/7, ZKV 433 

 
S 1.1.2007 je bila ustanovljena Občina Gorje, zato Kulturni dom Spodnje Gorje ne spada več 
v javno kulturo na področju kulture v Občini Bled.  
 
Ocena finančnih posledic 

Sprejem spremembe odloka nima finančnih posledic za proračun Občine Bled. 
 
 

Pripravil: 
Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 
  

 


