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Vabila za 
seje delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled 

 
 
 
 

       datum seje: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje torek, 28. avgust 2012 

 ob 17. uri, zg. sejna (I. nadstropje)  
Odbor za gospodarstvo in turizem ponedeljek, 27. avgust 2012 

ob 17. uri, sp. sejna (poročna) 
Statutarno pravna komisija torek, 28. avgust 2012 

ob 19. uri, sp. sejna (poročna)  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja 

četrtek, 30. avgust 2012 
ob 17. uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za družbene dejavnosti četrtek, 30. avgust 2012 
ob 17. uri, zg. sejna ( I. nadstropje) 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

sreda, 29. avgust 2012 
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 

 
 

 



Odbor za prora
    
    

Na podlagi 61. člena Poslovnika Ob

10. redno sejo Odbora za prora
 

ob 17.00

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
  
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 
2.  Polletno poročilo o izvrševanju Prora
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora

Bled za leto 2012 – rebalans 2;
4.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem ob
5.  Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem podro

uprave; 
6.  Razno. 

 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo
04/5750136. 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani odbora za proračun in ob

Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavli
- župan Občine Bled Janez Fajfar 
- podžupan Občine Bled Anton Mežan 
- direktor občinske uprave Matjaž Ber
- Nataša Hribar, vodja Oddelka za javne finance in splošne zadeve
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Odbor za proračun in občinsko premoženje 
     Številka:
     Datum:  

 
lena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009) sklicujem 
 

. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,

v torek, 28. avgusta 2012 
ob 17.00, zg. sejna (I. nadstropje) 

 
dnevni red: 

rditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 18. 6. 2012;
ilo o izvrševanju Proračuna občine Bled; 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Ob
rebalans 2; 

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
redloga Odloka o organizaciji in delovnem področju ob

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 

     Predsednica odbora
     Jana Špec

čun in občinsko premoženje: Jana Špec, Sreč
Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar

Janez Fajfar  
Anton Mežan  

Matjaž Berčon, poročevalec k točki 5 
Nataša Hribar, vodja Oddelka za javne finance in splošne zadeve 

 
 

Številka: 011-1/2011-19 
Datum:  20-avgust-2012 

ine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

insko premoženje, 

stran: 
. 2012;  

Priloga 
unu Občine Priloga 

84-89 
čju občinske 104-111 

/ 

ite na telefon: 

Predsednica odbora 
Jana Špec l.r.  

insko premoženje: Jana Špec, Srečko Vernig, mag. 
, Klemen Pangerc, Marija Strgar 
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Številka: 011-1/2011-18
 Datum:  18.6.2012 

 

Z A P I S N I K 
 
9. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v ponedeljek, 18. 6. 
2012, ob 17.00 v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta svobode 13. 
 
Prisotni: predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Janez Brence, 
Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Strgar Marija.  
Odsoten: Slavko Ažman 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Franci Pavlič, Nataša Hribar. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 27. 3. 2012; 
2. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
3. Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave; 
4. Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem 

WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 
5. Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 
6. Razno. 

 
Zaradi prisotnosti zunanjih poročevalcev je bil predlagan spremenjen dnevni red, in sicer: 
 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 27. 3. 2012; 
2. Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem 

WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 
3. Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
5. Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave; 
6. Razno. 

 
Jana Špec je podala pripombo, da ni dobila v pregled Dnevnega reda točk, ki naj bi se 
obravnavale na Odboru za proračun in občinsko premoženje. Prosila je, da v bodoče dobiva 
dnevni red v pregled pred sklicem seje odbora. 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora, z dne 27.3.2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (5 
prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 8. seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
Točka 2)        Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja 
s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 
 
Uvodno obrazložitev  je podal Matjaž Berčon.  
Janez Brence je opozoril, da je potrebno pri pripravi Proračuna za leto 2013 vključiti 
poravnavo obveznosti do podjetja WTE. 
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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 sprejme čistopis Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz 
koncesijskega razmerja s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled 
in Občino Gorje. 

2. Občinska uprava naj pripravi variantne predloge (odkup, odvzem, razdrtje 
koncesijske pogodbe z WTE ) oz. rešitve s prikazanimi finančnimi posledicami 
pred sprejetjem proračuna za leto 2013  

3. Občinska uprava naj pred sprejemom proračuna za leto 2013 pripravi možnosti 
poravnave obveznosti do podjetja WTE in jih posreduje v obravnavo na Odbor za 
proračun in občinsko premoženje. 

 
 
Točka 3)  Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled;  
Uvodno obrazložitev je podal Franci Pavlič. Za obračun storitev odvajanja odpadnih voda se 
s tem sklepom cena iz 0,57 €/m3 poveča na 0,6039 €/m3. S tem je dosežena najvišja, še 
dovoljena cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda in sicer 1,32 €/m3. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1.   Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled, da sprejme Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled. 
 
 
Točka 4)       Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
 
Uvodne obrazložitve je podal Matjaž Berčon. 
 

a) Zamenjava zemljišč parc.št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno za zemljišča parc. št. 
994/7, 994/9 in 994/3 k. o. Ribno. 
 

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  Občine 

Bled da potrdi izvzem zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno iz javnega 
dobra. Zemljišči se preneseta v last Občine Bled. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno v skupni 
izmeri 100 m2 za zemljišča parc. št. 994/7, 994/9 in 994/3 k. o. Ribno v skupni izmeri 
666 m2. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
4. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 

Bled da pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
5. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled 

za leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s točko 2 tega sklepa. 
 
 
 
 

b) Prodaja zemljišč parc. št. 992/6, 922/7 in del 118/10 k. o. Bohinjska Bela 
 

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  Občine 

Bled da potrdi izvzem zemljišč parc. št. 922/6 in 922/7 k. o. Bohinjska Bela iz 
javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last Občine Bled. 
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2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da potrdi prodajo zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 in del zemljišča parc. št. 
118/10 k. o. Bohinjska Bela v skupni izmeri cca 30 m2 po ceni 108,00 €/m2. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
4. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 

Bled da pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
5. Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 

ustrezno dopolni v skladu s točko 2 tega sklepa. 
 

c) Odkup zemljišča parc. št. 551 k. o. Želeče  
 
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  Občine 

Bled da potrdi odkup zemljišča parc. št. 551 k. o. Želeče v izmeri 1.442 m2 po ceni 
15,00 €/m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 

Bled da pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 

ustrezno dopolni v skladu s točko 1 tega sklepa. 
 

č) Odkup dela zemljišča parc. št. 153/2 k. o. Bled 
Točka se umakne z dnevnega reda, ker javne dražbe dne 18. 6. 2012 ni bilo, saj so bile vse 
obveznosti pred javno dražbo poravnane. 

 
d) Zamenjava deležev – občina Bled in AS Ribno 

 
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  Občine 
Bled da potrdi zamenjavo solastniškega deleža Občine Bled na zemljiščih v lasti AS 
Ribno za zemljišče parc. št. 207/88 k. o. Ribno v izmeri 639 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled 
za leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s točko 1 tega sklepa. 
 
 
Točka 5)        Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske  
                       uprave; 
                        
Uvodno obrazložitev  je podal Matjaž Berčon.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave. 

Član Srečko Venig je zaradi drugih obveznosti zapustil sejo. 
 
Po nadaljevanju razprave so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli 
naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Občinska uprava naj do naslednje seje pripravi primerjavo med 
organiziranostjo programa Turistična infrastruktura v okviru javnega podjetja in 
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bodočo organiziranostjo režijskega obrata z vsemi posrednimi in neposrednimi 
stroški. 

2. Občinska uprava naj izdela primerjavo stroškov dela zaposlenih v Infrastrukturi 
Bled in v predvidenem režijskem obratu za naslednjih 5 let. 

3. Občinska uprava naj izdela kadrovski načrt (struktura vodenja in upravljanja) in 
okvirno sistemizacijo delovnih mest v predvidenem režijskem obratu.  

 
 
Točka 6)        Razno 
 
Pod točko razno je Janez Brence postavil vprašanje glede terjatev in obveznosti, ki jih ima 

Infrastruktura Bled d.o.o. glede na izkazane rezultate iz poslovanja v Poročilu o poslovanju 

za leto 2011. 

 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (5 
prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Uprava Infrastrukture Bled d.o.o. naj do 9. redne seje Občinskega sveta dne 19. 
6. 2012, pripravi seznam vseh terjatev in obveznosti na dan 31. 5. 2012, ki so 
višje od 1.000,00 € in omenjeni seznam poda na seji, 19. 6. 2012, v okviru točke 
Poročilo o poslovanju za leto 2011. 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 19.00 uri. 

 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl. ekon. 

 



Odbor za gospodarstvo in turizem 

    

 
 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Ob

 
10. redno 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
  
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 
2.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora

Občine Bled za leto 2012 
3.  Razno. 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo
04/5750129. 

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

Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak, Uroš Ambroži
- župan občine Bled, Janez Fajfar 
- podžupan občine Bled, Anton Mežan 
- direktor  občinske uprave, Matjaž Ber
- Marjana Burja, Oddelek za 
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Odbor za gospodarstvo in turizem  
Številka:  011

     Datum:  
  

lena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni lis
– UPB in 78/2009), sklicujem 

 sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
 

 v ponedeljek, 27. avgusta 2012 
ob 17.00, sp. sejna (poročna) 

 
dnevni red: 

rditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 12. 6. 2012 ;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

ine Bled za leto 2012 – rebalans 2; 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo

 
 
 

Predsednica odbora
Davorina Pirc l.r.

lani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda 
Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak, Uroš Ambroži

ine Bled, Janez Fajfar  
ed, Anton Mežan  

inske uprave, Matjaž Berčon 
, Oddelek za javne finance in splošne zadeve 

Številka:  011-2/2011-16 
Datum:  20-avgust-2012 

 

ine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,  

stran: 
. 2012 ; 11-12 
unu Priloga 

/ 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 

Predsednica odbora 
Davorina Pirc l.r. 

lani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda 
Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak, Uroš Ambrožič 
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Številka: 011-2/2011-15 
 

Z A P I S N I K 
 

9. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 12.6. 2012 ob 17.00 
 

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora, in člani Martin Merlak, Uroš 
Ambrožič, Miran Vovk, Majda Loncnar,  Nuša Vogelnik Holzner 
Odsotni člani odbora: mag. Leopold Zonik  
Ostali navzoči: Miro Ulčar-  za točko 2.,  Andrej Eržen - za točko 3. 
 
Predsednica je predlagala dnevni red, člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni 
red:  
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje Odbora z dne 27. 3.2012 
2. Poročilo o poslovanju za leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo 
Bled 

4. Razno 
 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora, z dne 27.3.2012 
 
Člani so vprašali, kako se rešujejo vprašanja, ki so na sejah odbora zastavljeni pod točko 
Razno. Predvidevajo, da bodo v prihodnosti ta vprašanja reševale pristojne službe.  
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 8. redne seje odbora z dne 
27.3.2012 Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  
 
Ad 2) Poročilo o poslovanju za leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
 
Miro Ulčar je predstavil Poročilo o poslovanju za leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. za 
področje turistične infrastrukture. Poudaril je, da je rezultat poslovanja tudi odraz slabe 
smučarske sezone in manjših dodeljenih občinskih sredstev. Občina Bled je v preteklem letu 
naročila pregled poslovanja objektov turistične infrastrukture in ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 
V razpravi je Uroš Ambrožič vprašal, ali je trženje na strani turističnega dela objektov 
zadostno. Miro Ulčar je odgovoril, da je naloga Infrastrukture to, da so objekti pripravljeni v 
tem obsegu, kot jih uporabniki/kupci potrebujejo. Turistično gospodarstvo (hoteli, ipd.) ne 
izkazuje  interesa za sofinanciranje turističnih objektov.  
Uroš Ambrožič meni, da takšne objekte Bled potrebuje. Problem je v tem, da vsak deluje v 
svojo smer, namesto da bi z dobro komunikacijo dosegli dobro sodelovanje, potem bi se dalo 
tržiti. Dejstvo pa je, da ne bo možno zagotoviti trženja, če ne bo  interesa. Objekti so vedno 
strošek. Moti ga,  da se to vedno rešuje v smislu ukinitve teh objektov. Meni, da to ni rešitev. 
Preučiti je potrebno tudi strategijo dejavnosti v teh objektih. 
Miran Vovk je poudaril, da je sodelovanje s turističnim gospodarstvom neustrezno. Predlagal 
je, da se njihove predstavnike  v prihodnosti povabi na skupni sestanek. Glede Športnega 
parka pa meni, da veliko otrok in mladine trenira na stadionu. Namenjen je predvsem 
občanom, tako da se s tem objektom ne moremo iti turizma. Če bi hoteli privabiti športne 
reprezentance ali kakšne močnejše športne klube, bi morali zgraditi nove športne objekte. 
Predlaga, da se za take primere zgradi nova nogometna površina, ki bi bila predvidena samo 
za take namene. Bila bi minimalno vzdrževana in pripravljena na nivoju za reprezentance in 
klube. Na gradivo je imel še nekaj pripomb in vprašanj.   Meni, da je večina prihodkov na 
Športnem parku  ustvarjena od sredstev, ki  jih nakažeta atletski in nogometni klub 
Infrastrukturi.  
Davorina Pirc je dejala, da sta bila Infrastruktura in LTO Bled pozvana k izdaji mnenja glede 
predloga o turizmu. Vprašala je,  kako je s tem. Miro Ulčar je dejal, da naj bi se upravljanje z 
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objekti preneslo na LTO.  Destinacijskega trženja je toliko, kot je interesa.  Na Infrastrukturi 
so nekateri zaposleni zadolženi tudi za trženje, vendar to ni njihova glavna dejavnost. Na 
Bledu je veliko tržnikov, vendar ne znajo sodelovati. Vsi člani so istega mnenja.  
Davorina Pirc je še pripomnila, da se ji ne zdi smiselno, da Infrastruktura za vsako opravilo 
želi naročilnico, da potem izstavi račun. Meni še, da bi morala imeti Infrastruktura malo večje 
pristojnosti glede poreza vej na kakšnih drevesih, ki motijo okolico, poti, ipd. Miro Ulčar je 
odgovoril, da mora podjetje vedeti, kaj je potrebno narediti, če gre za kakšne 
izredne/enkratne dogodke. Glede poreza vej na drevesih pa mora Komisija za izvajanje 
odloka o urejanju javnih površin v občini Bled opraviti ogled in dati soglasje. 
Nušo Vogelnik Holzner je zanimalo, na podlagi kakšnega razpisa se je oddal prostor v 
Športni dvorani za picerijo. Mnenja je, da če bi ljudje vedeli za razpis, bi se jih verjetno še kar 
nekaj prijavilo na razpis. Miro Ulčar je odgovoril, da je bil v preteklih letih že kar nekajkrat 
objavljen razpis, pa ni bilo interesa s strani potencialnih kandidatov. 
 
Člani so predlagali in sprejeli naslednji sklep:  
Predstavnike turističnega gospodarstva se povabi na sestanek pri obravnavi poročila 
ali plana Infrastrukture za turistično infrastrukturo, da se javno pove občinsko mnenje 
in se jih pozove k sodelovanju. 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA 
Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednji sklep: 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju za 
leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA 
 
 
Ad 3) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled  
 
Andrej Eržen je na kratko predstavil spremembe odloka. Gre za uskladitev odloka z 
Zakonom o javnih zavodih, ki določa nov postopek imenovanja direktorja zavoda.  V razpravi 
je Davorina Pirc dejala, da spremembe zaradi postopkovnih razlogov  niso predmet 
sklepanja tega odbora, temveč Statutarno pravne komisije. Andrej Eržen je povedal, da je 
Statutarno pravna komisija to že obravnavala in ni bilo zadržkov za sprejem. 
 
Po kratki  razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednji sklep: 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled ni predmet sklepanja 
tega odbora, ker gre za postopkovne in ne vsebinske spremembe, zato člani Odbora 
za gospodarstvo in turizem predlagajo,  da osnutek odloga obravnava Statutarno 
pravna komisija. 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA 
 
Ad 4) Razno: 
 

- Davorina Pirc je članom odbora posredovala dopis – Pobudo za plavajoči splav na 
jezeru. Člani so dejali, da pozdravljajo in podpirajo vsako takšno idejo, ki povečuje in 
izboljšuje ponudbo turistično-gostinskih storitev.  Seveda pa je potrebno idejo razviti, 
podrobno pripraviti in predstaviti. Potrebno jo je bolj definirati in uokviriti v okviru 
blejskih možnosti. 

- Nušo Vogelnik Holzner je opozorila na propadajoče vile na Bledu in predlagala, naj 
se lastnike opozori k popravilu objektov. 

 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Zapisala:      
Neja Gašperšič                                               Davorina Pirc  



    

Na podlagi 61. člena Poslovnika Ob

 
10. redno sejo Statutarno pravne komisije, 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
  
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora

Bled za leto 2012 – rebalans 2;
4. Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre
5. Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 

javne službe vzdrževanje obč
6. Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem podro

uprave; 
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesa
8. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

izvajalcev letnega programa športa
9. Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 

infrastrukture na področju šp
interesu; 

10. Razno. 
 
              
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo
04/5750118. 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani komisije: Miran Vovk, Ludvik Ker
- župan občine Bled Janez Fajfar 
- podžupan občine Bled Anton Mežan 
- direktor  občinske uprave Matjaž Ber
- Andrej Eržen, svetovalec za pravne zadeve
  

                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011

     Datum:  
 

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

. redno sejo Statutarno pravne komisije,  
 

v torek, 28. avgusta 2012 
ob  19. uri, sp. sejna (poročna)  

 
dnevni red: 

rditev Zapisnika 9. redne seje komisije z dne 12. 6. 2012;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Ob

rebalans 2; 
Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreč
Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest; 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
inskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled;

Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa; 

činu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 
čju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo

    Predsednik komisije
    Miran Vovk l.r. 

ani komisije: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar, Pavla Zupan, Karmen Kova
Janez Fajfar  

ine Bled Anton Mežan  
Matjaž Berčon  

Andrej Eržen, svetovalec za pravne zadeve 
 

Številka:  011-3/2011-21 
Datum:  20-avgust-2012 

ine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

stran: 
. 2012; 14-17 

unu Občine Priloga 

Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 90-103 
gospodarske 112-135 

činske 104-111 

ini Bled; 
136-140 

Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 142-185 

inu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 
orta, kulture in drugih dejavnosti v javnem 

186-189 

/ 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 

Predsednik komisije 
 

mar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel  
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Številka:011-3/2011-20 
         Datum: 12-junij-2012 

 
Zapisnik 

 
9. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 12. junija 2012, ob 16.00 uri, v 
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člana: Pavla Zupan in 
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 8. redne seje Komisije z dne 27.3.2012; 
2. Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah; 
3. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo; 
4. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; 
5. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in čiščenja javnih površin; 
6. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali; 
7. Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
8. Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 

vzdrževanje občinskih cest; 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled; 
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem 

prometu; 
11. Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave; 
12. Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem 

WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 
13. Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 
14. Razno. 

 

 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 27.3.2012 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 8. redne seje z dne 27.3.2012. 
 
 
Točka 2: Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah    
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP: 
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Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. 
 
 
Točka 3: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo. 
 
 
Točka 4: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.  
 
 
Točka 5: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin  
 
Člani komisije opozorijo na napačno navedenega predlagatelja osnutka Odloka, omenjen 
lapsus se redakcijsko popravi.  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin. 
 
 
Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali   
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, 
oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
 
Točka 8: Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest   
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Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
vzdrževanje občinskih cest. 
 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled  
 
Člani statutarno pravne komisije opozorijo na v preambuli že naveden datum sprejema 
Odloka in predlagajo, da se datum izbriše. 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na 
področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled. 
 
 
Točka 10: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prevozih v cestnem prometu  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu. 
 
 
Točka 11: Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave   
 
Člani odbora opozorijo na v 25. členu napačno navedeno besedno zvezo »Občine 
Poljčane«, ki se smiselno popravi v »Občine Bled«. 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. 
 
 
Točka 12: Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja 
s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje 
 
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 ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem WTE 
Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje. 
 
 
Točka 13: Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine 
Bled  
 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
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Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled.  
 
 
 
Točka 14: Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk



Odbor za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja

    

Na podlagi 61. člena Poslovnika Ob

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

 
 
Za sejo predlagam naslednji   

  
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 9
2.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora

Bled za leto 2012 – rebalans 2;
3.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem ob
4.  Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 

javne službe vzdrževanje ob
5.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok

kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Ob
6.  Razno. 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo
04/5750133. 

 

     
     
 
 
 
Vabljeni:  
- člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko 

Ažman, Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Ker
- župan Občine Bled Janez Fajfar 
- podžupan Občine Bled Anton Mežan 
- direktor  občinske uprave Matjaž Ber
- mag. Bojana Novak, vodja 
- Barbara Jančič – poročevalka k to
- Irena Komatar, Axis – poroč
- prof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani

poročevalec k točki 4 
 

                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

18 

Odbor za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja 
 

Številka: 011
     Datum: 20

 
lena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
 

v četrtek, 30. avgusta 2012 
ob 17.00, sp. sejna (poročna) 

 DNEVNI RED:    

Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 14. 6. 2012;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Ob

rebalans 2; 
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest; 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok

inskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled;

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo

    Predsednik odbora
    Janez Petkoš l.r.

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

ine Bled Janez Fajfar  
Anton Mežan  

Matjaž Berčon 
mag. Bojana Novak, vodja Oddelka za prostor, okolje in infrastrukturo 

čevalka k točki 3 
poročevalka k točki 5 

rof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani

 

Številka: 011-4/2011-17 
Datum: 20-avgust-2012 

ine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,  

              
stran: 

2012; 19-23 
čunu Občine Priloga 

84-89 
Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 112-135 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ini Bled; 

136-140 

/ 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 

Predsednik odbora 
Janez Petkoš l.r. 

lani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko 
mar, Davorina Pirc in Peter Pogačar 

 

rof. dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani – 
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Številka: 011-4/2011 -16 
Datum: 14. 6. 2012  

 
 

ZAPISNIK 
 
 
9. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 14. 6. 2012, ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled. Začetek seje: ob 1700, 
zaključek seje: ob 1950 
 
 
Prisotni člani: Janez Petkoš, predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, 
Ludvik Kerčmar, Anton Omerzel, Davorina Pirc, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: podžupan Anton Mežan, direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
(poročevalec k tč. 2-7), zapisnikar Franci Pavlič, mag. Barbara Jančič (poročevalka k tč. 8), 
prof. dr. Gorazd Trpin, Andrej Eržen (poročevalca k tč. 9), Mirko Ulčar (poročevalec k tč. 10) 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 29. 3. 2012 
2. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
3. Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini 

Bled 
4. Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah  
5. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo 
6. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
7. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in čiščenja javnih površin  
8. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali  
9. Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne 

službe vzdrževanje občinskih cest  
10. Razno 
 
 
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 zaradi 
opravičene odsotnosti poročevalca dr. Boštjan Brezovnik pri točkah 3 - 8 predlagal za 
poročevalca Matjaža Berčona ter spremembo dnevnega reda, ki je bila sprejeta kot se glasi:  
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 29. 3. 2012 
2. Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v 

Občini Bled 
3. Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah  
4. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo 
5. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
6. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe urejanja in čiščenja javnih površin  
7. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali  
8. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
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9. Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne 
službe vzdrževanje občinskih cest  

10. Poročilo o poslovanju za leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
11. Razno 

 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
spremenjen dnevni red.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 29.3.2012 
 
Člani odbora na Zapisnik 8. redne seje Odbora z dne 29. 3. 2012 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so 
soglasno potrdili Zapisnik 8. redne seje Odbora z dne 29.3.2012. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 2: Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v 
Občini Bled 
 
Zaradi opravičene odsotnosti poročevalca dr. Boštjana Brezovnika je obširno obrazložitev 
podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon in predstavil razloge za sprejem predmetnih 
aktov, predstavil pravno ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb v RS, zakonsko ureditev, 
analizo stanja in ureditve teh služb v občini Bled in v nadaljevanju na kratko predstavil 
vsebino obravnavanih aktov in oceno finančnih posledic izvajanja dejavnosti gospodarske 
javne službe. Izdelana je bila pravna analiza vseh odlokov, ki zavezuje Občino Bled in 
vsebinska primerjava z veljavno zakonodajo s področja lokalnih gospodarskih javnih služb. 
Na kratko je članom odbora obrazložil obvezne občinske gospodarske javne službe in izbirne 
gospodarske javne službe 
V razpravi je Petkoš opozoril, da občina nima predloga odloka o varstvu oziroma zaščiti 
zelenih površin. Berčon je obrazložil, da odlok o t. i. zelenem pasu ni bil usklajen z OPN, zato 
tudi do danes še ni bil sprejet. 
Predsednik odbora je tudi pripomnil oziroma menil, da se bodo z organiziranostjo lokalnih 
gospodarskih javnih služb ustanovile nove javne službe z novimi delovnimi mesti, posledično 
temu pa bodo nastali stroški. 
V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil z Analizo 
organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Bled. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 3: Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah  
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Pravna podlaga za 
sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah je Zakon o lokalni 
samoupravi in Zakon o gospodarskih javnih službah. Bistvena vsebina tega odloka je v tem, 
da morajo biti v odloku vsebinsko jasno navedene vse obvezne in izbirne lokalne 
gospodarske javne službe in za vsako gospodarsko javno službo natančno določeno v 
kakšni pravnoorganizacijski obliki se bo ta dejavnost izvajala. 
Ažman je prisotne opozoril na obe koncesijski pogodbi, ki sta bili podpisani v preteklosti, 
predvsem pa na finančne posledice. Prav tako je opozoril na zahtevane reference, ki so bile 
podane pri javnem razpisu pri izbiri koncesionarja za javno razsvetljavo. Berčon je povedal, 
da je bila na ta javni razpis dana pritožba, trenutno pa je zadeva v postopku na državni 
revizijski komisiji.  
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Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 4: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo 
 
Kratko obrazložitev osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 5: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
 
Kratko obrazložitev osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je podal direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon. 
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 6: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin  
 
Kratko obrazložitev osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 7: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali  
 
Kratko obrazložitev osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali je podal direktor občinske uprave Matjaž 
Berčon. 
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 8: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
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Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 
 

a) Zamenjava zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno za zemljišča parc. št. 
994/7, 994/9 in 994/3 k. o. Ribno 

Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi 
predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

b) Prodaja zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 in del 118/10 k. o. Bohinjska Bela 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi 
predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

c) Odkup zemljišča parc. št. 551 k. o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi 
predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

č) Odkup zemljišča parc. št. 153/2 k. o. Bled 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi 
predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

d) Zamenjava deležev – Občina Bled in AS Ribno 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi 
predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
 
K točki 9: Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest  
 
Obrazložitev osnutka odloka je podal prof. dr. Gorazd Trpin z Inštituta za javno upravo. 
Članom odbora je obrazloži oceno stanja in razloge za izdajo Odloka o koncesiji za 
opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. Temeljni cilj 
predlaganega odloka je uvesti koncesioniran način izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih cest. Osnutek Odloka določa pogoje in posebnosti postopka za 
oddajo koncesije, merila za izbiro koncesionarja, pravice in obveznosti koncedenta in 
koncesionarja in pravice uporabnikov ter druga razmerja v zvezi z nastankom, trajanjem in 
prenehanjem koncesije. 
V razpravi je Ažman ponovno prisotne opozoril na obe koncesijske pogodbe, ki sta bili 
podpisani v preteklosti, predvsem pa na finančne posledice, ter na sporne reference, ki so 
bile zahtevane pri javnem razpisu pri izbiri koncesionarja za javno razsvetljavo. 
Petkoša je zanimalo, ali so v koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
vzdrževanje občinskih cest zajete tudi gozdne ceste ter, kako je z nadzorom nad 
opravljanjem kvalitete dela. Dr. Trpin je povedal, da odlok v tej koncesiji zajema samo 
vzdrževanje občinskih cest. 
V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi z osnutkom odloka, nato pa so člani 
sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o koncesiji za 
opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. 
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Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
 
K točki 10.: Poročilo o poslovanju za leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Mirko Ulčar s kratkim pregledom realiziranega poslovanja po 
posameznih dejavnostih na programu Komunalna infrastruktura. Povedal je, da so bili v letu 
2011 na programu Komunalna infrastruktura doseženi pozitivni poslovni rezultati, predvsem 
na področju ravnanja z odpadki. Z aktivnim ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov so se 
bistveno znižale odložene količine odpadkov na deponijo, posledično temu pa tudi znižanje 
stroškov odlaganja. Članom odbora je na kratko predstavil tudi rezultate poslovanja na 
programu Turistična infrastruktura. 
Ažman je opozoril na nevarnost pri bazenu v Grajskem kopališču. Ulčar je povedal, da bo za 
odpravo tega potrebno izvesti večji investicijski poseg, z rednim vzdrževanjem pa tega ne 
morejo odpraviti. Bodo pa poizkušali poskrbeti za čim večjo varnost kopalcev. 
Ažmana je zanimala tudi čolnarna. Berčon je povedal, da je čolnarna pridobila uporabno 
dovoljenje, izbran je tudi že najemnik čolnarne. 
Petkoša je zanimala informacija, kdo trenutno upravlja s Športnim parkom in smučiščem 
Stražo. Ulčar je povedal, da je upravljavec teh objektov Infrastruktura Bled.  
V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil z obratovanjem smučišča Straža, nato pa so člani 
odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,, da sprejme Poročilo o poslovanju za leto 
2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
 
K točki 11: Razno  
 
Pod točko razno je Berčon članom odbora predstavil plan in aktivnosti v zvezi s 
sprejemanjem OPN. Petkoš je ob tem pripomnil, da bi pri pripravi OPN morali sodelovati tudi 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, po potrebi pa tudi posamezni 
člani.  
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je podpredsednik sejo ob 
19.50 uri zaključil. 
 
Zapisala:   
mag. Barbara Jančič 
Franci Pavlič 
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
 



    
 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Ob

 
9. redne seje

 

ob 17.00

 
 
Za sejo predlagam naslednji   

  
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 
2.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora

Občine Bled za leto 2012 
3.  Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre
4.  Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa
5.  Sprejem Pravilnika o nač

infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem 
interesu; 

6.  Razno. 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo
04/5750132. 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani Odbora za družbene dejavnosti: Vinko Poklukar, Pavla Zupan, Karmen Kova

Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan
- župan občine Bled, Janez Fajfar 
- podžupan občine Bled, Anton Mežan 
- direktor občinske uprave, Matjaž Ber
- Neja Gašperšič, odd. za javne finance in splošne zadeve
- Marjana Burja, odd. za javne finance in splošne zadeve
- Igor Justin- poročevalec k to
- Jožef Smole – poročevalec k to

                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za družbene dejavnosti 
 

Številka: 011
     Datum:  

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

. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

v četrtek, 30. avgusta  2012 
ob 17.00, zg. sejna (I. nadstropje) 

 DNEVNI RED: 

Pregled in potrditev Zapisnika 8. seje odbora z dne 14. 6. 2012;  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

ine Bled za leto 2012 – rebalans 2; 
loga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre

Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa; 
Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja jav

čju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporo

    Podpredsednik odbora
    Vinko Poklukar

lani Odbora za družbene dejavnosti: Vinko Poklukar, Pavla Zupan, Karmen Kova
Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan 

ine Bled, Janez Fajfar  
ine Bled, Anton Mežan  

inske uprave, Matjaž Berčon 
javne finance in splošne zadeve 

javne finance in splošne zadeve 
evalec k točki 4 

evalec k točki 3 
 

Številka: 011-5/2011-18 
Datum:  20-avgust-2012 

ine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

stran: 
25-27 

unu Priloga 

loga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 90-103 
142-185 

inu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 
ju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem 

186-189 

/ 

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 

redsednik odbora 
Vinko Poklukar l.r. 

lani Odbora za družbene dejavnosti: Vinko Poklukar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, 
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15. 6. 2012 
                                                                                                               Številka:011-5/2011-16 
  Z A P I S N I K 

8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 14. junija 2012  ob 17. uri 

 
Navzoči člani: Rado Mužan - predsednik odbora, Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen 
Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber (delno) 
Odsotni člani odbora: Vinko Poklukar 
Ostali navzoči: Andrej Eržen k točki 2. in 3.,  Jožef Smole – k točki  4., Igor Justin  in Matjaž 
Berčon – k točki 5., zapisnikarica Neja Gašperšič 
 
Predsednik odbora Rado Mužan je predlagal spremenjeni dnevni red. Predlagal je, da se na 
dnevni red uvrsti še dodatna točka Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled 
in da se točka Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami uvrsti 
na 4. mesto. Člani odbora so soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. seje odbora z dne 29. 3. 2012 
2. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled  Zavod za kulturo Bled 
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v 

cestnem  prometu 
4. Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
5.  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa 
6. Razno. 

 
 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 7. seje odbora z dne 29. 3. 2012 
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep: 
 
Potrdi se zapisnik 7.  redne seje Odbora za družbene dejavnosti  z dne  29.3.2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5  ZA 
 
Ad 2) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled  Zavod za kulturo Bled 
 
Andrej Eržen je na kratko predstavil spremembe v odloku. Gre za uskladitev odloka z 
Zakonom o javnih zavodih, ki določa nov postopek imenovanja direktorja zavoda. Direktorja 
ne imenuje več občinski svet, temveč svet  zavoda s soglasjem občinskega sveta. 
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
naslednje sklepe: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se osnutek Odloka o spremembah in 
            dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini 
            Bled Zavod za kulturo Bled obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
      2.  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o 
            ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo 
            Bled. 
Glasovanje: 5 prisotnih,   5  ZA 
Ad 3) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v 
cestnem  prometu 
 
Andrej Eržen je na kratko predstavil spremembe v odloku. Gre za podaljšanje obdobja 
podelitve koncesije za linijske in posebne linijske prevoze. 
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Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
naslednje sklepe: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se osnutek Odloka o spremembah in 
            dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu obravnava in sprejme po 
            skrajšanem postopku. 
      2.  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o 
            prevozih v cestnem prometu. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5  ZA 
 
 
Ad 4) Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Kratko obrazložitev odloka je predstavil Jožef Smole, poveljnik štaba CZ Občine Bled.  Dejal 
je, da bodo pripombe s strani stroke še podane.  
Milana Rejca je zanimalo, ali ima sprejetje tega odloka kakšne finančne posledice na 
proračun. Jožef Smole je odgovoril, da sam sprejem odloka nima finančnih posledic, gre le 
pravno formalno ureditev. Finance so povezane z odločitvijo občinskega sveta, koliko 
proračunskih sredstev bo v posameznem letu zagotovljeno za to dejavnost in s tem 
zagotovljena stopnja varnosti občanov. 
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme  
osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in  drugimi nesrečami. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5  ZA 
 
 
Glede na to, da Igor Justin in Matjaž Berčon še nista bila prisotna na seji, je predsednik 
odbora predlagal, da pred 5. točko obravnavajo še točko Razno. Člani so se strinjali. 
 
Ad 6) Razno 
 
Predsednik Rado Mužan je povedal, da so občinski svetniki po elektronski pošti dobili dopis 
Območnega združenja Rdečega križa z apelom, naj se odpovejo eni sejnini, saj je vedno več 
potreb po pomoči socialno ogroženim občanom. Ta sredstva bi se namenila socialno šibkim 
občanom, ki jih je zaradi znanih okoliščin v družbi vedno več. 
Pavla Zupan je dejala, da se rade volje odpove eni sejnini, saj vidi v bližnji okolici, v kakšnih 
stiskah so se znašli ljudje in vedno  več jih bo, ki resnično potrebujejo pomoč. Kriza je velika 
in zdi se ji absolutno premalo, da bi npr. 5.000 € zadoščala za te namene. Želi, da se v 
proračunu z rebalansom poiščejo sredstva, ki bi jih dali Rdečemu križu za pomoč socialno 
šibkim občanom. Kako se bodo svetniki odločili, pa je stvar posameznika. Člani odbora so se 
strinjali s predlogom, da naj svetniki to problematiko obravnavajo na seji občinskega sveta 
pod točko Razno. 
 
 
 
Ad 5) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa 
 
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Komisija za šport je že 
sprejela pravilnik, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Igorjem Justinom. Ta pravilnik 
zadostuje vsem zakonskim določilom, vendar pa ne rešuje specifične problematike, ki je v 
športu na Bledu prisotna. Šport na Bledu je zelo razvit, obsežen in raznovrsten, kar je tudi 
razlog, da gre za namen športa tudi največ sredstev na prebivalca na Gorenjskem. Interesi 
so obsežni in zelo različni, nejevolja in pritiski vedno večji. Zaradi vseh teh dejstev je po tem 
pravilniku težko izvajati razdeljevanje proračunskih sredstev na podlagi razpisov. Tako je 
nastala potreba po poenostavitvi pravilnika, kar se tiče postopka dodeljevanja sredstev. To 
gradivo, ki je bilo članom odbora posredovano na sejo odbora,  skuša slediti zahtevam, ki jih 
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določa zakon, hkrati pa uvaja določene konkretne zadeve. Pravilnik določa, kaj občinski 
proračun mora financirati na področju športa, ter kaj in koliko je tisto, kar se odloči občinski 
svet, da bo sofinancirano iz občinskega proračuna. V novem pravilniku so navedeni taki 
pogoji, ki so merljivi. S tem ne prihaja do dilem. Tako lahko klubi že vnaprej predvidijo, koliko 
točk po merilih bodo dosegli in s tem tudi, približno koliko sredstev jim pripada. Direktor meni, 
da gre v tem pravilniku za zdrava in jasno definirana pravila igre. Če je v občini več klubov iz 
ene panoge, to pomeni, da bodo ustanovili zvezo in se bodo prijavili na razpis kot en subjekt, 
kajti več klubov iz ene panoge, ki nastopajo posamično pomeni izčrpavanje za vse. 
Direktor je dejal, da se odbor lahko odloči za prvo varianto pravilnika (jasna teoretična 
izhodišča, pri izvajanju pa veliko dilem po razpisu) ali za drugo varianto pravilnika (po 
pragmatični liniji, enostavni postopki izvajanja). Župan se mora do seje OS do torka odločiti o 
uvrstitvi točke na dnevni red, ne glede na odločitev odbora. Poudaril je še, da je Komisija za 
šport že sprejela 1. varianto, pa je bilo naknadno potem s strani športnih klubov in društev 
veliko različnih pobud na župana. Ta novo pripravljena varianta bo posredovana še na 
inšpektorat. 
V razpravi so bili člani odbora enotnega mnenja, da je najbolj važno to, da klubi čim prej in 
na najbolj pravičen način dobijo sredstva, do katerih so upravičeni. Je pa potrebno pravilnik 
uskladiti, da bo zadeva zrela za na sejo občinskega sveta. 
Po razpravi so člani sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Pravilnik o sofinanciranju letnega 
programa športa čim prej uskladi in se ga nato uvrsti na sejo Občinskega sveta 
Občine Bled. 
Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 
 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 1840. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič 
 

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
                 Rado Mužan, l. r. 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Številka: 032-7/2010-23 
         Datum: 20- avgust -2012 

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

 
9. sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, 

 
ki bo v sredo, 29. avgusta  2012, ob 17.00 uri,  

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 
  stran: 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 27.2.2012;  29-30 
2.  Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Višje strokovne šole 

za gostinstvo in turizem Bled;  
Priloga 

3.  Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled;   Priloga 
4.  Ugotovitev prenehanja mandata svetnika in prehoda mandata na 

naslednjega kandidata; 
Priloga 

5.  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: 032-7/2010-23 
         Datum: 27.2.2012 

 
Zapisnik 

 
8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, 
27. februarja 2012, ob 16.00 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) in Miran Vovk (SDS)      
Opravičeno odsotna:  Jana Špec (SD)     
Ostali prisotni: Andrej Eržen,  kabinet Župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede 
na prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan 
s sklicem seje. Predlagal je dopolnitev 2. točke in sicer s točko 2b., imenovanjem člana sveta 
Zavoda za kulturo Bled.   
 
Komisija soglasno sprejme 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje komisije, z dne 21.11.2011;  
2. Kadrovske zadeve 

a) Soglasje k nominaciji člana Sveta regionalne razvojne agencije Gorenjske; 
     b) Imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled.  
3. Razno. 
 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje komisije, z dne 21.11.2011 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
 
SKLEP: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 7. redne seje 
z dne 21.11.2011. 
 
 
Točka 2: Kadrovske zadeve 

a) Soglasje k nominaciji člana Sveta regionalne razvojne agencije Gorenjske; 
     b) Imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled.  
 
2a) Soglasje k nominaciji člana Sveta regionalne razvojne agencije Gorenjske  
 
V skladu z obrazloženim predlogom predsednika komisije so se člani komisije strinjali, da je 
župan Janez Fajfar primeren kandidat za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije.  
 
 
 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEPA: 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglaša k nominaciji župana 
občine Bled, g. Janeza Fajfarja, kot predstavnika občine Bled, za člana Sveta 
regionalne razvojne agencije gorenjske. 
 
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da poda soglasje k nominaciji župana 
občine Bled, g. Janeza Fajfarja, kot predstavnika občine Bled, za člana Sveta 
regionalne razvojne agencije gorenjske. 
 
 
2b) Imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled 
V skladu z obrazloženim predlogom predsednika komisije so se člani komisije strinjali, da je 
g. Sirc primeren za člana sveta Zavoda za kulturo Bled.  
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga razrešitev člana sveta 
Zavoda za kulturo Bled g. Janeza Fajfarja in soglaša k imenovanju g. Franca Sirca za 
člana sveta Zavoda za kulturo Bled. 
 
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da razreši člana sveta Zavoda za 
kulturo Bled, g. Janeza Fajfarja in imenuje g. Franca Sirca za člana sveta Zavoda za 
kulturo Bled. 
 
 
Točka 3: Razno 
 
Predsednik komisije g. Petkoš opozori na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ter 
nezdružljivost opravljanja funkcij občinskih funkcionarjev. Predlaga, da bi občinska uprava 
pregledala to problematiko in prosi za sprejetje ustreznega sklepa.  
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP: 
Komisija zadolži občinsko upravo, da pregleda spoštovanje Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije in sicer glede nezdružljivosti opravljanja funkcij občinskih 
funkcionarjev.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 
 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
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