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Vabila za 
seje delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled 

 
 
 
 

       datum seje: 

Odbor za proračun in občinsko premoženje četrtek, 23. februar  2012 
 ob 19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 

Odbor za gospodarstvo in turizem ponedeljek, 27. februar 2012 
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Statutarno pravna komisija ponedeljek, 27. februar 2012 
ob 16.30 uri, zg. sejna (I. nadstropje)  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja 

četrtek, 23. februar  2012 
ob  17.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za družbene dejavnosti četrtek, 23. februar  2012 
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

ponedeljek, 27. februar 2012 
ob 16.00 uri, zg. Sejna (I. nadstropje) 
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Odbor za proračun in občinsko premoženje 
         Številka: 011-1/2011-13 
         Datum:  14-feb-2012 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009) sklicujem 
 

7. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
 

četrtek, 23 februar 2012 
ob  19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje Odbora, z dne 22. 11. 2011; 6-9 
2.  Informacija o stvarnem premoženju Občine Bled; 108-111 
3.  Premoženjsko-pravne zadeve; 112-123 
4.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
124-195 

5.  Razno. / 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750136. 
 
 
 
         Predsednica odbora 
         Jana Špec l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vabljeni: 
- člani odbora za proračun in občinsko premoženje: Jana Špec, Srečko Vernig, mag. 

Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar 
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon 
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti 
- Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
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Številka: 011-1/2011 -12
 Datum:  22. 11. 2011 

 
Z A P I S N I K 

 
6. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 22. 11. 2011 ob 
17.00 na Občini Bled, Cesta svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Slavko Ažman (od 
17.15 dalje), Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc.  
Opravičeno odsotna: Strgar Marija 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Barbara Jančič, Nataša Hribar, 
Urška Vidmar 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje odbora z dne 22. 9. 2011; 
2.  Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012; 
3.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega 

stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012; 
4.  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012; 
5.  Premoženjsko – pravne zadeve; 
6.  Razno. 

 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora, z dne 22. 9. 2011 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (4 prisotni 
– 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 5. redne seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 
Točka 2)       Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 
 
Proračun občine Bled za leto 2012 je predstavil Odboru za proračun in občinsko 
premoženje in Odboru za gospodarstvo in turizem direktor občinske uprave Matjaž Berčon.  
 
Po predstavitvi sta odbora nadaljevala seji ločeno. 
 
Jana Špec je pohvalila predstavitev Proračuna občine Bled za leto 2012, saj je bilo 
transparentno prikazano. 
 
Janez Brence je zaprosil za kratko pojasnilo, v kateri fazi je reševanje odplačila dolga do 
WTE in Adriaplina, saj v Proračunu občine Bled za leto 2012 ni zasledil planiranih sredstev 
za odplačilo omenjene obveznosti.  
 
Slavko Ažman je povedal, da so na prejšnji seji svetniki dobili osnutek poravnave za WTE, v 
katerem je bilo omenjeno, da bi Občina Bled prevzela stroške financiranja za sporne terjatve, 
(cca 150.000 €). Zanima ga, ali je bila sklenjena pogodba in če so sredstva planirana v 
Proračunu za leto 2012 in v kateri fazi se pogajanja  
Do seje občinskega sveta prosi za predlog pokritja terjatev, glede na to, da v Proračunu 
Občine Bled za leto 2012 ni planiranih sredstev za ta namen. 
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Jana Špec je poudarila, da se je Odbor za proračun v prejšnjem mandatu že ukvarjal s tem 
problemom. 
 
Janez Brence je podal pripombo na razpisane pogoje za koncesionarja javne razsvetljave v 
občini Bled, saj bi se glede na predlagane pogoje (letna realizacija 5.000.000 €) prijavilo zelo 
malo podjetij. V primeru da bi znižali pogoje, bi lahko pridobili več ponudnikov in mogoče 
cenejše ponudbe.   
 

Jana Špec je predlagala naj se preveri upravičenost izplačila položajnega dodatka in izračun 
za področje plač glede na glede na sprejet Zakon o interventnih ukrepih za vse uporabnike 
proračuna (Občina, Vrtec Bled ..). 
 
Franci Pavlič je podal pripombo za področje gozdarstva in ribištva, da je za razvoj kmetijstva 
namenjeno samo cca 18.000 € in še to je večinoma za sofinanciranje projekta »Kako se pa 
pri vas reče«. Meni, da bi bilo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva in kmete finančno 
spodbuditi. 
Klemen Pangerc se je pridružil mnenju g. Pavliča in še predlaga, da se preveri odtekanje 
gnojnice v Blejsko jezero.  
Franci Pavlič je predlagal, naj se prouči možnosti povečanja sredstev ekološkega 
kmetovanja in  zmanjšanja vplivov onesnaževanja blejskega jezera. 
 
Srečko Vernig, je podal pripombo glede financiranja osnovnih šol in sicer na nivoju 
primarnega in sekundarnega (npr. Glasbena šola) izobraževanja. Zanima ga struktura 
sredstev in prosi za ustrezne podatke.  
Predlagal je tudi, da bi bilo potrebno šport financirati po domicilu koristnika in prenesti del 
financiranja na druge občine. 
Janez Brence je pripomnil, da so se že pogovarjali, da bi del stroškov pokrile tiste občine, iz 
katerih prihajajo osebe. To bi šlo za pravično delitev. 
Jana Špec je predlagala, da se pobuda posreduje Komisiji za šport, ki naj prouči možnost 
financiranja posameznih klubov in domicilu koristnika. 
 
Jana Špec je glede na razpravo predlagala, naj se prouči možnost prenosa dela financiranja 
drugih občin po domicilu koristnika zaradi pravičnejšega financiranja športa. 
 
                 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da v skladu s 78. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled (Ur. 
list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2012 s pripombami, opravi javna razprava. Pripombe Odbora za 
proračun in občinsko premoženje: 

1. strokovne službe občine Bled naj do seje občinskega sveta pripravijo kratko 
pojasnilo, v kateri fazi je  reševanje odplačila dolga do WTE in Adriaplin, viri 
financiranja in terminski plan pokritja dolga;  

2. strokovne službe naj ponovno proučijo razpisne pogoje za izbor koncesionarja 
za javno razsvetljavo; 

3. strokovne službe naj preverijo izračune plač ali je pri izračunu potrebnih 
sredstev za plače upoštevan Zakon o interventnih ukrepih in sklep vlade R 
Slovenije za vse uporabnike proračuna (občina, Vrtec Bled,...); 

4. strokovne službe naj proučijo možnost povečanja sredstev v Proračunu občine 
Bled za leto 2012 za ekološko kmetovanje in zmanjšanja vplivov onesnaževanja 
Blejskega jezera; 

5. komisija za šport naj prouči možnost financiranje posameznih klubov po 
domicilu koristnikov. 
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Točka 3)       Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega  
                      stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 
 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. 
 
Slavko Ažman je postavil vprašanje kaj se zgodi z večjimi vrtovi. 
Matjaž Berčon je odgovori, da če je vrt večji kot 500 m2, je nezazidano stavbno zemljišče in 
bi bila oseba zavezanka za plačilo. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 

prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 
 
 
Točka 4)       Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012 
 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 

2012. 

 

Točka 5)       Premoženjsko – pravne zadeve 
 

Uvodne obrazložitve za premoženjske pravne zadeve je podala Barbara Jančič.  
 

a) Odkup zemljišč parc. št. 515/31 in 515/33 k.o. Bled 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/31 v izmeri 47 m2 in 
515/33 v izmeri 84 m2, obe k.o. Bled po ceni 20€ / m2. 

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

 
 

b) Zamenjava zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled za zemljišče parc. št. 514/6 
k.o. Bled 
 

Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi izvzem zemljišč parc. št. 890/2 in 890/4 k.o. Bled iz 
javnega dobra. Zemljišči parc. št. 890/2 in 890/4 k.o. Bled se z izvzemom iz 
javnega dobra preneseta v last Občine Bled. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled 
v izmeri 84 m2 za zemljišče parc. št. 514/6 k.o. Bled v izmeri 33 m2, vsa po ceni 
20€ / m2. Razlika v ceni se ustrezno doplača. 



 9 

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

 
 
 
 
Točka 6)        Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 19 uri. 

 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Odbor za gospodarstvo in turizem  
Številka:  011-2/2011-11 

         Datum: 14-feb-2012 
  

 
 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

6. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,  
 

 
ponedeljek, 27 februar 2012 

ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna) 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 22. 11. 2011; 11-12 
2.  Program dela Turizma Bled za leto 2012; 62-87 
3.  Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012; 88-93 
4.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
124-195 

5.  Osnutek Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije; 218-225 
6.  Razno. / 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750129. 

 
 
 

Predsednica odbora 
Davorina Pirc l.r. 

 
Vabljeni: 
- člani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda 

Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak, Uroš Ambrožič 
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave, Matjaž Berčon 
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti 
- Marjana Burja, odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti 
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled, poročevalka k točki 2 
- Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, poročevalec k točki 3 
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                               Datum: 25.11.2011 
                                                                            Številka: 011-2/2011-10 

 
Z A P I S N I K 

 

5. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 22.11. 2011  ob 17. 00. 
 

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani: Martin Merlak , Uroš 

Ambrožič,  Miran Vovk (do 1835),  mag. dr.Leopold  Zonik (od 1715),  Majda Loncnar,  Nuša 
Vogelnik Holzner 
Ostali navzoči: Matjaž Berčon – direktor OU, Neja  Gašperšič 

 
Predsednica je predlagala dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  
 
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 2011;  

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 

proračun in občinsko premoženje); 

3. Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu; 

4. Razno. 

 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 2011 
Člani Odbora za  gospodarstvo in turizem so soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 
2011. 
Glasovanje:   6 prisotnih,  6 ZA  
Ad 2) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 
proračun in občinsko premoženje) 

Proračun občine Bled za leto 2012 je Odboru za proračun in občinsko premoženje in Odboru 
za gospodarstvo in turizem predstavil direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Po 
predstavitvi sta odbora nadaljevala sejo ločeno. 
Predsednica Davorina Pirc ja najprej ugotovila, da na vabilu za Odbor za gospodarstvo in  
turizem ni bilo napisanega  člana odbora Uroša Ambrožiča. 
V razpravi je Davorina Pirc poudarila, da naj se hoteli na Bledu tržijo v sklopu celotnega 
Bleda in ne kot posamezni hoteli. Direktor občinske uprave je dejal, da že potekajo sestanki 
z novim vodstvom Save. Vsakoletno koordinacijo s turističnim gospodarstvom na Bledu vodi 
LTO Bled, vendar je odziv relativno šibek.  V bodoče bodo organizirani individualni sestanki z 
vsakim gospodarsko-turističnim subjektom posebej, na katerih bodo potekala dogovarjanja 
glede pripravljenosti sofinanciranja v projekte na področju turizma.   
Člani odbora so sprejeli sklep, da  v mesecu januarju 2012 Občina Bled začne 
organizirati posamične sestanke s posamičnimi gospodarsko-turističnimi subjekti. 
Miran Vovk je opazil, da je na proračunski postavki  »Globe in kazni« za leto 2012  predviden 
višji znesek prihodkov, kot v letu 2011. Vprašal je, če  se predvideva večji obseg kazni, kar 
se mu ne zdi ravno prav. Direktor je odgovoril, da gre za to, da je  v letu 2012 planirana 
zaposlitev inšpektorja, ki bo obravnaval tudi druge kršitve,  za sankcioniranje katerih 
redarstvo nima pooblastil. 
Davorina Pirc in Leopold Zonik sta predlagala, da se za urejanje in čiščenje javnih površin na 
Bledu (parki, cvetlične gredice, ipd.)  organizira kakšna prireditev, da se le-to uredi, kot na 
primer festival cvetja ali tekmovanje v ureditvi cvetlične ureditve gredic, v zamenjavo pa se 
jim omogoči brezplačen prostor za izvedbo kakšne njihove prireditve (npr. maturantskega 
plesa).  Potrebno bi bilo stopiti v kontakt in se dogovoriti z Biotehnično srednjo šolo Strahinj. 
Koordinatorka za ta dogovor bo Majda Loncnar.   
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Člani odbora so sprejeli sklep, da se izvede sodelovanje o ureditvi javnih površin 
(cvetlične ureditve, ipd.) z Biotehnično srednjo šolo Strahinj. 

Majda Loncnar je pripomnila, da je v proračunu 2012 zelo malo sredstev za razvoj 
kmetijstva. Direktor je odgovoril, da gre za lapsus pri razporejanju sredstev in da bomo na 
občinski upravi poskrbeli, da se bodo sredstva za ta namen uvrstila v proračun. 
Člani Odbora za  gospodarstvo in turizem so soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za  gospodarstvo in turizem predlaga  Občinskemu  svetu Občine Bled, da  v 
skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled ( Ur. List RS, št. 67/09-
UPB IN 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2012 s pripombami, opravi javna razprava. 
 
Pripombe: na področju kmetijstva naj se zagotovi sredstva za spodbujanje kmetijstva. 
 

Glasovanje:  7  prisotnih,  7 ZA  

 
AD 3) Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu  

Obrazložitev Predloga  Odloka o prevozih v cestnem prometu je predstavil direktor Matjaž 
Berčon. Povedal je,  da je posredovan predlog odloka , v katerem so dodane določbe glede 
oblek voznikov kočij,  razveljavitve prejšnjih določb ter glob in kazni.  
V razpravi so člani odbora predlagali, da se s primernim obvestilom obvesti vse pravne in 
fizične osebe,  ki se ukvarjajo s turizmom in trgovino,  kakšen je vozni red  turističnega 
vlakca  in kočijažev glede na letni čas.  
Leopold  Zonik  je pripomnil, da  imajo v tujini konji  povečini  privezane vreče za iztrebke. 
Mogoče bi bilo potrebno  razmisliti o tem tudi kot  o ureditvi  na Bledu. 
Člani odbora so  sprejeli  naslednji sklep:   

Člani odbora predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Odloka o 
prevozih v cestnem prometu, s pripombo, da se naredi redakcijski popravek 17. člena 
odloka glede oštevilčenja odstavkov. 

Glasovanje:  6  prisotnih,  6  ZA  

 
Ad 4) Razno  

- Nušo Vogelnik Holzner je zanimalo, kdaj bo Infrastruktura Bled počistila listje na 

sprehajalni poti  na relaciji od tunela do Mlina. Zdi se ji, da bi  bilo potrebno bolj 

pogosto čiščenje . 

- Leopold Zonik je predlagal, da   Infrastruktura Bled zagotovi čoln, s katerim bi čistila 

nesnago iz jezera.  

- Uroš Ambrožič je  opazil,  da je objavljena javna dražba objekta Partizan. Vprašal je, 

ali ima Občina Bled interes za odkup tega objekta. 

 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
 
 
 
Zapisala: 
Neja Gašperšič 
                                        
 
                       Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem:   
                                                                            Davorina Pirc  
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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-3/2011-15 

         Datum:  14-feb-2012 
  
 
 

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

 

7. redno sejo Statutarno pravne komisije,  
 

ponedeljek, 27 februar 2012 
ob  16.30 uri, zg. sejna (I. nadstropje)  

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje Komisije, z dne 23.11. 2011; 14-15 
2.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki; 94-102 
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
124-195 

4.  Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave; 

196-217 

5.  Osnutek Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije; 218-225 
6.  Razno. / 

 
              
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750118. 

 
 
            Predsednik komisije 
        Miran Vovk l.r. 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani komisije: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel  
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave, Matjaž Berčon  
- Andrej Eržen, svetovalec za pravne zadeve 
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Številka:011-3/2011-14 
         Datum: 23-nov-2011 

 
Zapisnik 

 

6. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 23. novembra 2011, ob 17.00 uri, v sejni 
sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, 

Karmen Kovač  
Opravičeno odsoten: Anton Omerzel  
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v kabinetu Župana 

 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, 
da je komisija sklepčna, saj so prisotni štirje od petih članov (Anton Omerzel se je opravičil), 
ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 21.9.2011;  
2. Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu; 
3. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled; 
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega 

stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012; 
5. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012; 
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012; 
7. Razno. 

 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 21.9.2011 
 

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 5. redne seje z dne 21.9.2011. 
 
 
Točka 2: Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu  

 
Predsednik komisije g. Vovk pove, da je v predlogu Odloka upoštevana pripomba komisije, 
da se dopolnijo členi preambule, zato ne vidi razloga, da predloga ne bi obravnavali na seji 
občinskega sveta.  
 
Člani komisije so zato na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o prevozih v cestnem prometu. 
 
 
Točka 3: Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled  

 
Člani komisije so po pregledu osnutka odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
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Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled. 
 
 
Točka 4:  Sklep o vrednosti točke  za izračun nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 

 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 
 
 
Točka 5:  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012 

 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012. 
 
 
Točka 6:  Predlog Odloka o proračunu za leto 2012 

 
Člani komisije so po pregledu preambule Predloga na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Predloga Odloka o proračunu za leto 2012. 
 
 
Točka 7: Razno 

 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Mirna Vovk  
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Odbor za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja 
 
Številka: 011-4/2011-11  

         Datum:  14-feb-2012 
 

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

 

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

četrtek, 23 februar 2012 
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna) 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED:                 

  stran: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 24.11. 2011; 17-20 
2.  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in 

Občine Gorje za leto 2012; 
Priloga 

3.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki; 94-102 
4.  Premoženjsko-pravne zadeve; 112-123 
5.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
124-195 

6.  Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave; Priloga 
7.  Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave; 
196-217 

8.  Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled; Priloga 
9.  Razno. / 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750133. 

 
 
 
        Predsednik odbora 
        Janez Petkoš l.r. 

 
 
 
Vabljeni:  
 

- člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko 
Ažman, Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc in Peter Pogačar 

- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave, Matjaž Berčon 
- mag. Bojana Novak, vodja odd. za urejanje prostora in GJS  
- mag. Barbara Jančič, odd. za urejanje prostora in GJS 
- Repe Saša, odd. za urejanje prostora in GJS 
- Miro Ulčar, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Štefan Korošec- Infrastruktura Bled 

d.o.o. , poročevalca k točkama  2,3 

- mag. Blaženka Pospiš Perpar, poročevalka k točki 6 
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   Številka: 011-4/2011 -10 
Datum: 25.11.2011  

 
ZAPISNIK 

 
5. redne redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila 
v četrtek, 24. 11. 2011, ob 17. 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 
Odsotna: Anton Omerzel, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Bojana Novak, Saša Repe, 

mag. Barbara Jančič, Franci Pavlič  
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011; 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 

družbene dejavnosti); 
3. Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja  

BL – S 24 Mlino; 
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2012 
5. Premoženjsko – pravne zadeve; 
6. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled; 
7. Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled; 
8. Razno 

 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1930 
 
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: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 
 
Člani odbora na Zapisnik 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011.  

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 2: Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012  
 

Druga točka dnevnega reda je uvodoma potekala na skupni seji z Odborom za družbene 
dejavnosti. Matjaž Berčon je uvodoma pozdravil vse prisotne, v nadaljevanju pa je članom 
odbora predstavil osnovna izhodišča za pripravo proračuna ter glavne razvojne usmeritve 
občine Bled ter podrobno obrazložil prihodke in odhodke proračuna v letu 2012. Glede na 
ostale obravnavane točke dnevnega reda 5. seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja Občine Bled so člani odbora po kratki razpravi predlagali, da Občinski svet sprejme 
naslednji:  
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Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012, s pripombami, opravi javna razprava. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Sklepa o razveljavitvi Programa 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja BL – S 24 Mlino upošteva pri 
pripravi proračuna za leto 2012. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Sklepa o vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 upošteva pri 
pripravi proračuna za leto 2012. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Osnutka Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in 
izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled upošteva pri pripravi proračuna za leto 2012. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
Po končani predstavitvi je Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja nadaljeval sejo 
po predlaganem dnevnem redu.  
 
K točki 3: Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
urejanja  BL – S 24 Mlino 

 
Obširno uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon in članom odbora predstavil kronologijo 
vseh aktivnosti do danes oziroma navedel razloge za spremembo zazidalnega načrta BL – S 
24 Mlino, ki posledično pomenijo pripravo novega občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. V nadaljevanju je obrazložil tudi finančne posledice.  
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Janez Petkoš je opozoril, da je investitor ob 
sprejetju zazidalnega načrta in podpisom urbanistične pogodbe prevzel določene pogodbene 
obveznosti, ki jih mora izpolniti. Povedal je, da urbanistična pogodba zahteva od investitorja 
izgradnjo pločnika in prenovo vodovodnega omrežja od Njivic do penziona Mlino. Poudaril je, 
da gre predvsem za izredno lepo lokacijo na Bledu. Slavko Ažman je izpostavil vprašanje v 
zvezi z višino tržne vrednosti vseh 7 vil in stavbnega zemljišča, predvsem pa ga je zanimala 
višina potencialnega zaslužka, ki ga bo imel investitor. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji: 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da ne razveljavi Programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje urejanja BL – S 24 Mlino. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 4: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2012 

Kratko uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon in članom odbora povedal razloge za 
povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Predsednik odbora je poudaril, da bo ta ukrep v 
primeru potrditve sklepa do občanov zelo neprijazen. Po kratki razpravi so člani razpravi 
predlagali, da Občinski svet sprejme naslednji:  
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da ne sprejme Sklepa o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 1 
 
K točki 5: Premoženjsko-pravne zadeve 
 

Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 
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a) Odkup zemljišč parc. št. 515/31 in 515/33 k.o. Bled 

Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 

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

b) Zamenjava zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled za zemljišče parc. št. 514/6 
k.o. Bled 

Slavko Ažman je izrazil dvom glede cene zemljišča, ki v naravi predstavlja vrt objekta 
Partizanska 53, ki naj bi bila po njegovem mnenju lahko nekoliko višja. Barbara Jančič je 
navedla dejstva iz cenitvenega poročila. 
Po kratki razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 6: Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled; 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Članom odbora je predstavil celoten 
projekt skupaj s finančnimi posledicami ter vrednost projekta, ki znaša 263.000 €, predvsem 
pa gre za eno izmed možnih oblik javno-zasebnega partnerstva na podlagi podeljene 
koncesije. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.  
Slavka Ažmana so zanimali finančni učinki na občinski proračun. Matjaž Berčon je obrazložil, 
da je v osnutku odloka določen način financiranja, predvsem je omenil 10 % prihranek na 
tekočem vzdrževanju javne razsvetljave in koncesijsko dajatev.  
Slavko Ažman je predlagal, da občina predhodno od komercialne banke pridobi ponudbo za 
kreditiranje tega projekta in da se pripravi analiza stroškov oz. prihrankov. 
Davorino Pirc je zanimalo, koliko občin ima že podeljeno koncesijo za izvajanje te javne 
gospodarske službe. Po razpravi so člani odbora predlagali, da odlok ostane v fazi osnutka 
odloka in naj se predhodno upoštevajo vse pripombe. 
Člani Odbora so sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v Občini Bled ostane v fazi osnutka, pri čemer se upoštevajo pripombe 
članov odbora. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 7.: Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled 
a) Sprememba sklepa, ki ga je Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 

sprejel na svoji 1. seji dne 10.2.2011 pod točko 4. Razno: Obravnavanje posegov v 

prostor, v skladu s 26. členom PUP za plansko celoto Bled – Gradnja prizidka k 

poslovno stanovanjskemu objektu in gradnja pokritih parkirišč na zemljiščih parc. št. 

39 in 40/3 k.o. Bled 

 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Po razpravi so člani odbora sprejeli 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 
Gradnja prizidka k poslovno stanovanjskemu objektu, gradnja pokritih parkirišč in 
rekonstrukcija vile, na zemljiščih parc. št. 39 in 40/3 k.o. Bled, po projektu št. 07/08-132 
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z dne september 2011 projektanta ARCH design, d.o.o., odgovorni vodja projekta 
Matjaž Krajnik, u.d.i.a.. 

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

 

b)Legalizacija rekonstrukcije starejše stanovanjske hiše in dozidave na zemljiščih 

parc. št. 46 in 47 k.o. Zasip 

Obrazložitev je podala Saša Repe. V razpravi je prevladalo mnenje, da si člani odbora pred 
sklepanjem ogledajo objekt, ki je predmet legalizacije, zato se sklepanje odloži do naslednje 
seje odbora.   
 
K točki 8: Razno  

 
Pod točko Razno je Slavko Ažman vprašal glede ustanovitve komisije za upravljanje z 
Blejskim jezerom. Berčon je povedal, da je bil predlog za ustanovitev komisije posredovan na 
ARSO, vendar Občina Bled ni prejel nobenega odgovora. Na kratko je Matjaž Berčon 
obrazložil vse aktivnosti, ki se v zadnjem času izvajajo v zvezi z zaščito Blejskega jezera, 
predvsem je omenil študijo projekta izvedbe M- kanala.  
Ludvik Kerčmar je izpostavil ureditev parkirišča pri vrtcu in sicer da se parkirišče vzpostavi v 
makadamsko stanje. Matjaž Berčon je pojasnil, da zaradi trenutno veljavnih prostorskih aktov 
ta poseg ni dovoljen. 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 
19.30 uri zaključil. 
 
 
Zapisali:  mag. Barbara Jančič 
     Saša Repe 
     Franci Pavlič 
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
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Odbor za družbene dejavnosti 
 
Številka: 011-5/2011-11 

         Datum:  14-feb-2012 
 

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

 

6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
 

četrtek, 23 februar 2012 
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. seje Odbora, z dne 24.11.2011;  22-23 
2.  Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012; 88-93 
3.  Soglasje k subvencioniranju cene storitve nege na domu; 104-107 
4.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
124-195 

5.  Razno. / 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750132. 

 
 
        Predsednik odbora 
        Radoslav Mužan l.r. 

 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani Odbora za družbene dejavnosti: Radoslav Mužan, Vinko Poklukar, Pavla Zupan, 

Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan 
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon 
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti  
- Neja Gašperšič, odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti 
- Marjana Burja, odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti 
- Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, poročevalec k točki 2 



22 

Številka: 011-5/2011-10 
Datum: 25.11.2011 

                                                                                                            
  Z A P I S N I K 
 

5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011,  
ob 17. uri . 
 
Navzoči člani Odbora za družbene dejavnosti: Rado Mužan - predsednik odbora, Vinko 

Poklukar, Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Milan Rejc 
Odsotni člani odbora: Vanja Piber (opr.) 
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave in Neja Gašperšič - Odd. za javne 

finance in splošne zadeve 
 
Predsednik je predlagal dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  

 
 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za prostor, 

infrastrukturo in varstvo okolja); 

2. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011; 

3. Razno. 

 
Ad 1) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja) 

Proračun občine Bled za leto 2012 je Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predstavil direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Po 
predstavitvi sta odbora nadaljevala sejo ločeno. 
V razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti izpostavili naslednja vprašanja: 
 
Pavlo Zupan je zanimalo, ali je glede na vedno slabšo socialno stanje občanov,  možno 
povečati sredstva za delovanje Rdečega križa. Direktor Matjaž Berčon je dejal, da glede na 
to, da je proračun zaprt, bodo v prihodnje upoštevani večinoma predlogi povečanja s 
predlogom, kje se sredstva zmanjšajo. 
Na vprašanje, kateri so neupravičeni stroški pri postavki Veslaškega centra, je direktor 
odgovoril, da je bil pogoj ministrstva, da občina financira zaposlitev enega človeka. 
 
Vinko Poklukar je postavil vprašanje, kakšna je možnost financiranja javnega dela za 
individualno učno pomoč v osnovni šoli. Posredovan je bil odgovor, da je to odvisno od 
odločitve Zavoda za zaposlovanja, ki razpiše razpis za javna dela. V proračunu so za ta 
namen že predvidena določena sredstva.  V primeru odobritve zaposlitve s strani Zavoda za 
zaposlovanje, bo občina z rebalansom zagotovila morebitna dodatna potrebna sredstva za 
sofinanciranje javnih del, če bo to potrebno. 
Vinka Poklukarja je še zanimalo, ali obstaja možnost organiziranja samostojne knjižnice na 
Bledu. Direktor je odgovoril, da je ustanavljanje novega javnega zavoda predraga varianta in 
tudi ni potrebe po ločitvi, saj knjižnica na Bledu korektno deluje. 
 
Člane odbora je zanimalo, kako je z delovanjem Športne zveze. Direktor je pojasnil, da 
Športne zveze ni več, ustanovitelji so bili športni klubi. Občine so podedovale še iz 
prejšnjega sistema, da se je  ŠZ sofinancirala iz občinskih proračunov. V primeru, da bodo 
športni klubi ponovno organizirali zaposlitev strokovnega delavca, je Občina Bled 
pripravljena  sofinancirati v deležu. 
 
Milan Rejc je vprašal, kakšna bo dinamika prenove starega jedra Mlino. Direktor je odgovoril, 
da so gradbena dela predvidena jeseni 2012, zaključek del pa je predviden poleti 2013. 
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Rada Mužana je zanimalo, kako kaže z ureditvijo prireditvenega prostora v Ribnem.  Občina 
Bled se dogovarja s KS Ribno za ureditev  betonskega odra. Turistično društvo pa je bilo 
pozvano, da legalizira objekt. 
 
Po razpravi so člani Odbora za  družbene dejavnosti  soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za  družbene dejavnosti predlaga  Občinskemu  svetu Občine Bled, da  v skladu 
z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled ( Ur. List RS, št. 67/09-UPB IN 
78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012  
opravi  javna razprava. 
 

Glasovanje:  6  prisotnih,  ZA:6  

 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 
 
Člani odbora  na zapisnik niso imeli pripomb,  sprejeli so  naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 22. 9. 2011 
 

Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  

 

 

 
Ad 3) Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 18.20. 
 
 
 
Zapisala:                                                        Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Neja Gašperšič                 Rado Mužan, l.r. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Številka: 032-7/2010-21 
         Datum: 14-feb-2012 

 
 
V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – 
UPB in 78/09), sklicujem  
 
 

 
8. sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, 

 
ki bo v ponedeljek, 27. februarja 2012, ob 16.00 uri,  

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje komisije, z dne 

21.11.2011;  
25-31 

2.  Kadrovske zadeve 
b.) Soglasje k nominaciji člana Sveta Regionalne razvojne agencije 
Gorenjske;   

 
234-239 

3.  Razno. / 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 04/575-01-18. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
       Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja: predsednik Janez Petkoš, 

podpredsednik Anton Mežan in člani Davorina Pirc, Jana Špec in Miran Vovk   
- arhiv - tu 
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Številka: 032-7/2010 
                    Datum: 7. 2. 2011  
 

Zapisnik 
 
7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, 
21. novembra 2011, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 

Prisotni: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 
  SMS-zeleni) in člani: Davorina Pirc (LDS), Jana Špec (SD)  in Miran Vovk   
                      (SDS)           
Ostali prisotni: Marjana Burja – Oddelek za javne finance in splošne zadeve  
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ki je uvodoma prisotne seznanil z 
razširjenim dnevnim redom, katerega so prisotni člani komisije soglasno (s 5 glasovi ZA) 
sprejeli: 
 
DNEVNI RED: 
8. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje komisije, z dne 21.11. 2011;  
9. Obravnava predlogov za občinska priznanja za leto 2012  
10. Imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD – Območne enote Radovljica  
11. Razno. 

 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 15.4.2011 
 

Ob pregledu zapisnika, je Jana Špec povedala, da je bila presenečena, da kot članica  
KVIAZa ni bila predhodno obveščena o tem, da  bo v Blejskih novicah objavljen razpis za 
podelitev občinskih priznanj za leto 2012.  S to pripombo so se strinjali tudi drugi člani 
komisije in zahtevali, da se tak način dela več ne ponovi.  
Drugih pripomb  na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 6. redne seje 
z dne 21.11.2011. 
 
 
Točka 2: Obravnava predlogov za občinska priznanja za leto 2012  

Na objavljen razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2012 so  prispeli naslednji 
predlogi – glej prilogo!  

 
Predsednik komisije Janez Petkoš in Anton Mežan sta članom komisije predstavila predlog 
podelitve občinskih priznanj za leto 2012.  Po razpravi, ki je sledila,  člani  komisije soglasno 
sprejeli naslednji 
 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga  Občinskemu svetu 
Občine Bled, da se občinska priznanja za leto 2012 podelijo : 

 
ČASTNI OBČAN OBČINE BLED:  PROF.DR. LUDVIK RAVNIK 
 
ZLATA PLAKETA: MARJAN MANFREDA – MARJON  
 
SREBRNA PLAKETA:  
VLADIMIR SILIČ 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBNO 
KULTURNO DRUŠTVO RUDIJA JEDRETIČA RIBNO 
 
BRONASTA PLAKETA:  
SMOLEJ FRANČIŠKA  
JOŽE KONC 
CAMPING ZAKA   
 
 
Točka 3.  - Imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD – Območne enote 
Radovljica  
 

Občinski svet Občine Bled na svoji 1. Izredni seji Občinskega sveta Občine Bled dne 11. 
januarja 2011  imenoval v Svet območne izpostave JSKD Mihaelo Pesrl in Tilna Kuharja.     
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je  v novembru 2011 pozval  Občino Bled, da na 
osnovi Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur.l.RS št. 72/2010) 
imenuje samo enega kandidata v Svet območne izpostave JSKD v Radovljici.    
Glede na to, da je Mihaela Pesrl dolgoletna članica in zdaj tudi predsednica Kulturnega 
društva Rudija Jedretiča Ribno, so člani komisije so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v Svet območne izpostave 
JSKD v Radovljici imenuje Mihaelo Pesrl – predsednico Kulturnega društva Rudija 
Jedretiča Ribno, stanujočo Selo pri Bledu 55 – 4260 Bled.  
 
Točka 4: - Razno 

Pod to točko so člani komisije so imeli še naslednje pripombe:  
- na spletni strani občine  naj se objavi pravilen terminski plan sej Občinskega sveta 

Občine Bled za leto 2012, 
- ne strinjajo se s sklici sej Občinskega sveta Občine Bled na različnih lokacijah.  

 
Predlog sprememb odloka o priznanjih občine 

Glede na to, da je bila pred časom že dana pobuda za spremembo Odloka o priznanjih 
občine Bled,  je  Anton Mežan predstavil 2 predloga za nov pravilnik. Po razpravi so se člani 
komisije odločili in sprejeli naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Članom komisije se posreduje osnutek  predloga o razpisu za podelitev 
priznanj (izdelan po področjih podelitve)  in  dopolnjen oz. delovni osnutek 
sedanjega pravilnika. 

2. Člani komisije morajo do 7. marca 2012 posredovati pisne pripombe oz. 
predloge na posredovana predloga pravilnika na mail: toni.mezan@bled.si. 

 

Ob koncu so se člani komisije dogovorili, da je naslednja seja komisije v ponedeljek, 12. 

marca 2012 ob 17. uri.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 
 
Zapisala: 
Marjana Burja                            
 

Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.  

mailto:toni.mezan@bled.si
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Priloga k točki 2: Obravnava predlogov za občinska priznanja za leto 2012 

Bled, 20.1.2012 
  

PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2012 

 

 

Predlog za 
podelitev 
občinskega 
priznanja za (ime in 
priimek)  

Kratka obrazložitev  Predlagatelj  Predlog 
predlagatelja 
za vrsto 
priznanja  

Predlog 
Komisije  

VLADIMIR SILIČ Silič je velik del svojega življenja posvetil spremljanju naravne in kulturne 
dediščine Bleda in širše okolice in jo z velikim veseljem tudi fotografiral. 
Krona njegovih aktivnosti sta vsekakor dve izjemni knjigi, ki sta izšli leta 
2011: najprej je izšla knjiga rezljana vrata na Slovenskem, zatem pa še 
knjiga Vodnik čez osamelce in ledine Blejske kotline.  

Turizem Bled 
In  
Turistično 
društvo Bled  

Zlata plaketa   SREBRNA 
PLAKETA  

JOŽE KONC, 
Bevkova 24 –  
4240 Radovljica   

Soustanovitelj reševalne službe pri Društvu za podvodne dejavnosti Bled. 
Deluje že 36 let na področju reševanja in zaščite v občini Bled in širše. 
Enota je pod njegovim vodstvom opravila zabeleženih 164 uspešnih akcij 
– od iskanja utopljencev do dviga predmetov iz jezera in  rek, ki tja ne 
sodijo. Prejel je veliko priznanj za njegovo požrtvovalno delo, med drugim 
leta 2008 tudi priznanje Predsednika RS dr. Turka za tveganje, pogum in 
hitre odločitve pri reševanju in iskanju ponesrečencev. Konc je tudi 
pobudnik in soorganizator sedaj že zelo znane in odmevne prireditve 
Potop Božičnega drevesca in Legende o potopljenem zvonu.  

Društvo za 
podvodne 
dejavnosti 
Bled – 
Reševalna 
postaja Bled  

Zlata plaketa  BRONASTA 
PLAKETA  

CAMPING BLED Pet zvezdični kamp deluje v okviru družbe Sava Turizem, odlikujejo ga 
vrhunska kakovost storitev, inovativna ponudba in razvoj v skladu z 
najsodobnejšimi kampskimi trendi. To ga uvršča med najuglednejše 
kampe doma in v svetu. S svojo dejavnostjo camping pripomore k 
trajnostemu turizmu in še večji prepoznavnosti Bleda kot »zelene 
turistične« destinacije.      

Turizem Bled Priznanje  BRONASTA 
PLAKETA  
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PGD RIBNO  Prostovoljno gasilsko društvo Ribno v letu v letu 2012 praznuje 110 
letnico ustanovitve. V Občini Bled društvo zelo aktivno sodeluje pri vseh 
aktivnostih s področja zaščite, reševanja in pomoči. Tako ima društvo za 
potrebe Občine Bled organizirano in ustrezno usposobljeno ter tudi 
opremljeno ekipo tehničnih reševalcev. 
Društvo zgledno skrbi za izobraževanje in usposabljanje svojih operativnih 
članov.  

Janez Fajfar  
KS Ribno  

Zlata ali  
Srebrna 
plaketa  

SREBRNA 
PLAKETA  

KD RUDIJA 
JEDRETIČA RIBNO  

Letos mineva 110 let od ustanovitve prvega kulturnega društva v Ribnem. 
To je bilo najprej tamburaško društvo, ki ga je vodil nadučitelj Janko 

Vrezec in so ga ustanovili leta 1902. Kulturno društvo Rudija Jedretiča 
Ribno je v vseh teh letih skrbelo, da kulturno delovanje v Ribnem ni nikoli 
zamrlo. Če  ni bilo dramske dejavnosti, je bila pevska, če pa tudi te ni bilo, 

je vodilno vlogo prevzela folklorna dejavnost.  
Za tako dolgo in dobro delovanje društva  je vsekakor potrebno veliko 
časa, prostovoljnega dela in odrekanja in ne nazadnje tudi dobre volje 

vseh članov društva, ki se vsa ta leta trudijo za čim bolj pestro in 
kvalitetno kulturno dogajanje v Ribnem. 

Janez Fajfar  
KS Ribno 
JSKD – OE 
Radovljica   

Zlata ali  
Srebrna 
plaketa  

SREBRNA 
PLAKETA  

PROF.DR.LUDVIK 
RAVNIK  

Ludvik Ravnik se je avgusta l. 1922 rodil kot peti izmed šestih fantov v 
železničarski družini v Soteski, od koder je hodil v šolo na Bohinjski Beli. 
Leta 1943 so ga kot  bolničarja prisilno mobilizirali v nemško vojsko. 
Zaradi javne podpore odporniškemu gibanju v Jugoslaviji je bil skoraj ob 
glavo, rešila pa ga njegova plemenitost in predanost ranjencem, s čemer 
si je pridobil velik ugled pri predpostavljenem zdravniku. Ker ni bilo 
denarja za študij medicine, je po osvoboditvi kot navdušen športnik najprej 
dokončal srednjo fizkulturno šolo in se zaposlil kot učitelj telovadbe.  Tako 
se je lahko vpisal na medicinsko fakulteto, dopoldne hodil na predavanja, 
popoldne poučeval telovadbo, zvečer pa študiral. Pri tridesetih letih se je 
tako prebil do zastavljenega cilja in postal zdravnik. Že leta 1948 se je kot 
igralec košarke priključil ljubljanski Olimpiji, ki ji je četrt stoletja ostal zvest 
kot športni zdravnik, najprej košarkarjev, nato nogometašev in na koncu 
še hokejistov. V tej vlogi je sodeloval kar na petih olimpijadah, zaupana 
mu je bila organizacija zdravniške službe na številnih športnih tekmovanjih 
v Ljubljani.  
Poleg športne medicine se je posvetil predvsem urologiji, že leta 1968 je 
postal najprej primarij, od l. 1970 vodja Urološkega oddelka Kirurške 

Janez Fajfar  Častni občan  ČASTNI 
OBČAN 
OBČINE 
BLED 
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klinike, od 1973 pa za kar 17 let vodja Urološke klinike v Ljubljani. Za 
doktorja znanosti s področja urologije je diplomiral 1974, z letom 1986 pa 
postal redni profesor Medicinske fakultete v Ljubljani. Prof. dr.  

MARIJAN 
MANFREDA – 
MARJON  

Rodil se je leta 1950 na Bohinjski Beli in že od majhnega ga je privlačil 
goski svet. Prvi pomembnejši vrh je osvojil pri petnajstih letih, do 
današnjih dni pa šteje že prek tisoč vzponov v Alpah, Tatrah, na Kavkazu, 
v Andih, predvsem pa v Himalaji. Najraje je izbiral najtežje, če je le dalo, 
prvenstvene smeri in s tem mnogo kje zapustil neizbrisljivo sled 
prvopristopnika. Posebno odmevni so njegovi solo vzponi v takrat 
najzahtevnejših smereh domačih Alp. Ves alpinistični svet je občudoval 
njegov izredni dosežek, ko je l. 1975 brez dodatnega kisika opravil 
prvenstveni vzpon čez južno steno 8475 m visokega Makaluja. Med našo 
ponovno himalajsko odpravo je štiri leta kasneje ob vzponu na Mount 
Everest preplezal najtežje smeri na višini 8.400 m in s tem omogočil prvi 
jugoslovansko vzpon na streho sveta po novi smeri. V 54. letu življenja se 
je povzpel na 8167 visoki Dhalaugiri in s tem še danes velja za 
najstarejšega Slovenca z osvojenim osem tisočakom. Leto potem je na 
svoj najljubši način, v solo vzponu, osvojil 6.812 m visoki Ama Dablam. 
 

Janez Fajfar  Srebrna ali 
bronasta 
plaketa  

ZLATA 
PLAKETA  

VID PEČJAK  Dr. Vid Pečjak je avtor blizu 500 znanstvenih razprav o psihologiji 
ustvarjalnosti, psihologiji staranja in ekologiji ter avtor več kot 50 
strokovnih knjig s področja psihologije. 
Kot pisatelj in psiholog je napisal 90 knjig, dve tretjini strokovnih s 
področja psihologije, večina leposlovnih del so znanstvenofantastične 
zgodbe, romani in novele, pa tudi potopisi in stripi.  Za svoje literarno delo 
je prejel Levstikovo nagrado. V mladih letih  je pisal predvsem za mladino 
in odrasle. Drejček in trije Marsovčki (1961) je eno izmed njegovih prvih 
del s področja znanstvene fantastike, ki je med bralci tudi najbolj znano. V 
Sloveniji je knjiga izšla kar sedemkrat. 
V zadnjem času kot pisatelj in še vedno priljubljen predavatelj opozarja na 
zanemarjeno vlogo in neprimeren status starejših v znanosti ter pomen 
skrbi za ekologijo. 
Živi na Bledu, saj se mu je okolje sredi narave zdelo za tretje življenjsko 
obdobje bolj primerno kot Ljubljana. S pronicljivostjo, s strokovnim 
znanjem, še vedno živo presoja o svetu in je dragocen in pogosto vabljen 

Knjižnica 
Bled in 
Tadeja Arsov 

Častni občan 
oz. zlata 
plaketa  

- 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_fantastika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Roman
http://sl.wikipedia.org/wiki/Novela_%28književnost%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Potopis
http://sl.wikipedia.org/wiki/Strip
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drejček_in_trije_Marsovčki
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udeleženec javnih razprav. 

ŠPORTNO 
DRUŠTVO MINI 
GOLF BLED 

Društvo je bilo na pobudo nekaterih zanesenjakov in ljubiteljev tega športa 
ustanovljeno leta 2000. Letos bo društvo praznovalo 12 letnico delovanja, 
kar sovpada z 48. Obletnico blejskega mini golf igrišča. V vseh teh letih so 
člani društva poskrbeli, da se je na matičnem igrišču odigralo več kot 200 
tekmovanj različnih nivojev v klasičnem malem golfu. Od leta 2003 so 
domači mini golfisti polnopravni članir družine Svetovne mini Golf 
federacije, kar jim omogoča nastopanje na tekmovanjih najvišjega ranga. 
Jedro slovenske mini golf reprezentance predstavljajo člani domačega 
društva. Dosegli so velike uspehe – 20 zmag in 26 uvrstitev na stopničke. 
Dolgoletni najemnik igrišča Sergej Učakar in ŠD Mini golf Bled sta 
zaslužna , da je ponovni vzpon popularnosti te igre in urejenost igrišča 
ponovno postal stičišče veliko številnih občanov in obiskovalcev Bleda.  

Matjaž 
Sopotnik in 
skupina 
občanov  

 - 

ATLETSKO 
DRUŠTVO BLED 

 Aktivnosti v društvu so se začele z ureditvijo novega Športnega parka na 
Bledu v septembru 2006, takrat se je pričela izvajati tudi intenzivna vadba 
kraljice športa – atletike, na Bledu. S kvalitetnim delom, profesionalnostjo 
in izredno motiviranostjo trenerjev ter mladih športnikov se  v društvu 
dosegajo odlični rezultati – v preteklem obdobju so imeli 2 atletinji, ki sta 
imeli status vrhunskega športnika v okviru Atletske zveze Slovenije. Poleg 
udeležbe na tekmovanjih po Sloveniji in tudi v tujini, pa društvo vsako leto 
organizira atletska tekmovanja tudi na domačem stadionu.  Letos  
organizirajo  že 6. tekmovanje z naslovom Zvezde prihodnosti, ki je 
preraslo okvir regije in Slovenije.   

Atletsko 
društvo Bled  

Častni znak  - 

FRANCKA SMOLEJ  Za dolgoletno aktivno in uspešno delo na področju kulture na Boh. Beli.  
Stojanova Francka, kot jo poznajo domačini, je skoraj vedno dobre volje 
ter aktivna na vseh področjih družabnega življenja na Boh. Beli. Bila je 
predsednica Kulturnega društva na Boh. Beli, nato podpredsednica, že 
vrsto let pa je marljiva tajnica tega društva.  Prvič je stopila na odrske 
deske leta 1980 in od tedaj, z nekaj krajšimi prekinitvami, redno nastopa. 
Sodeluje pri recitacijah ob kulturnih praznikih, najbolj pa uživa v igranju v 
različnih predstavah, katere premiera se vsako leto zgodi na Boh. Beli. 
Francka Smolej aktivna tudi v KS, je članica Društva žena in deklet na 
vasi ter PGD Boh.Bela. Brez nje si tekmovalne desetine članic v 
gasilskem društvu sploh ne morejo predstavljati.   

KD Boh.Bela  - BRONASTA 
PLAKETA  

ZVONKA ŠOLAR  Aktivna članica DU Bled že veliko let. Od leta 2005 dalje vodi tudi ženski DU Bled  - -  
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klub pri društvu. Motiv za začetek delovanja ženske sekcije je Zvonka 
Šolar zaznala predvsem v tem, da aktivne sekcije pri društvu predstavljajo 
predvsem moški in so aktivnosti povezane s športom. Društvene 
aktivnosti pa naj bi bile namenjene vsem članom in članicam društva.  
Delovanja ženskega društva je supela nadgraditi z ogledi kulturne in 
naravne dediščine domačega kraja in bližnje okolice, z obiski kulturnih 
prireditev ipd. Na novo je z delom pričela tudi skupina vezilj, ki se uči 
ustvarjanja ročnih del. Na pobudo Zvonke Šolar članice kluba tudi 
sodelujejo kot prostovoljke pri projektu »Starejši za starejše«.   

 
Pripravila: 
Marjana Burja  
 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Predsednik 
Janez Petkoš  

 


