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Vabila 
za 

seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled 
 
 
 
 

       datum seje: 

Odbor za proračun in občinsko premoženje torek, 21. junij 2011 
 ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)  

Odbor za gospodarstvo in turizem torek, 21. junij 2011     
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Statutarno pravna komisija sreda, 22. junij 2011   
ob 17.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja četrtek, 23. junij 2011     
ob 17.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za družbene dejavnosti četrtek, 23. junij 2011   
ob 18.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje) 
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Odbor za proračun in občinsko premoženje 
         Številka: 011-1/2011-9   
         Datum:  14-jun-2011 

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

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

4. sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
 

ki bo v torek, 21. junija 2011, ob 17.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 

 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 3. seje odbora, z dne 12.4.2011; 6 – 11 
2.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, 

rekreacije in turizma; 
119 – 146 

3.  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 
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Številka: 011-1/2011-6   
Datum: 12.04.2011 
 

Z A P I S N I K 

 
3. seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 12.04.2011 ob 17.00 
uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: predsednica odbora Jana Špec,  podpredsednik Srečko Vernig, Slavko  

  Ažman, Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc  
Odsotna:  Marija Strgar 
Ostali prisotni: v.d. direktor občinske uprave Matjaž Berčon, podžupan občine Bled Anton 

  Mežan in direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Mirko Ulčar. 
 
Za sejo je bil predlagan  naslednji dnevni red: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 10.3.2011; 
2.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca Občine Bled 

za leto 2010; 
3.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče; 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče; 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče; 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče; 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11; 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela;  
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 

23/5 k.o. Rečica; 
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela; 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno; 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo; 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica; 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta; 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče; 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče; 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica; 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno;  
4.  Poročilo o koncesijskih razmerjih z Adriaplinom in WTE; 
5.  Izhodišča za upravljanje s športno turistično infrastrukturo;  
6.  Razno. 
 

Predsednica Jana Špec je zaradi prisotnosti zunanjih poročevalcev predlagala spremembo 
vrstnega reda dnevnega reda, s čimer so se prisotni strinjali. 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 10.3.2011; 
2.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca Občine 

Bled za leto 2010; 
3.  Izhodišča za upravljanje s športno turistično infrastrukturo;  
4.  Poročilo o koncesijskih razmerjih z Adriaplinom in WTE; 
5.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče; 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče; 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče; 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče; 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11; 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 

in 152/1 k.o. Bohinjska Bela;  
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g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 
23/5 k.o. Rečica; 

h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela; 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno; 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo; 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica; 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta; 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče; 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče; 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica; 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 

k.o. Ribno;  
6.  Razno. 
 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje odbora, z dne 10.3.2011 

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih – 
5 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 2. seje odbora 
za proračun in občinsko premoženje.  
 
 
Točka 2)       Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska  
                      bilanca Občine Bled za leto 2010 

Po uvodni obrazložitvi Nataše Hribar, so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje  
sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjsko bilanco Občine 
Bled za leto 2010 
                       
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa 
(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010. 
2. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Premoženjsko 

bilanco Občine Bled za leto 2010. 
 
 
Točka 3)       Izhodišča za upravljanje s športno turistično infrastrukturo 

Uvodno obrazložitev in pregled pripravljenih izhodišč je podal Matjaž Berčon.  
Med javno športno turistično infrastrukturo spadajo objekti: Minigolf igrišče Bled, Grajsko 
kopališče, Rekreacijski center Straža, Športna dvorana Bled, Športni park Bledec in Veslaški 
center Bled. Predvideva se še, da bi kasneje vključili še objekte na Homu in pod Ribensko 
goro. 
Mirko Ulčar je pohvalil korektno predstavitev in pripravljeno gradivo g. Berčona. 
Povedal je, da želi, da pride do strokovnih, jasnih in konkretnih odločitev ter,  da bo v vsakem 
primeru potrebno sofinanciranje. 
Podal je pripombo na finančne podatke v predlaganih izhodiščih, saj naj bi bili nerazumljivi. 
Predlagal je, da se zneski uskladijo z zneski v Poslovnem poročilu podjetja Infrastruktura 
Bled d.o.o. za leto 2010. 
Janez Brence je podal pripombo, da ne podpira zaprtje smučišča Staža, saj bi morebiten 
vnovičen zagon pomenil veliko dela in s tem povezanih stroškov. 
Franci Pavlič je podal pripombo, da bi upravljanje s športno turistično infrastrukturo moral 
prevzeti Turizem Bled, saj po dejavnosti bolj paše k njihovi dejavnosti kot Infrastrukturi Bled 
d.o.o. 
Srečko Vernig podpira uvodno idejo, vendar se je potrebno vprašati kdo ima direktne in kdo 
indirektne koristi od tega. Predlagal je tudi, da bi obravnavali vsak objekt posebej. 
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Slavko Ažman se je delno strinjal, da bi obravnavali vsak objekt posebej, vendar po drugi 
strani to ne bi bilo dobro. 
Povedal je tudi, da je v veslaškem centru potrebna večnamenska uporaba objektov, saj je to 
pogoj, v nasprotnem primeru bo potrebno vračati evropska sredstva.  
Matjaž Berčon se je zahvalil za vsa razmišljanja, vendar želi da se odločno postavi strategijo.  
Na Bledu že imamo podjetje za trženje turističnih zmogljivosti, to je Turizem Bled, ki je bil 
ustanovljen za ta namen.  
V primeru prenosa upravljanja objektov, bi bil opravljen tudi prenos zaposlenih iz podjetja 
Infrastruktura Bled d.o.o. na Turizem 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 so se seznanili z izhodišči in 

finančno problematiko za upravljanje s športno turistično infrastrukturo.  
2. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da je potrebno 

pregledati, kakšne so koristi posameznega objekta in/ali je v koristi turizma na 
Bledu ali v koristi občanov. 

3. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo v.d. direktorju 
občinske uprave, da pripravi predloge organiziranosti in upravljanja objektov. 

4. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da se v roku 2 
mesecev pripravi predlog upravljaljskega načrta za 5 letno obdobje. Predlog bo 
obravnavan na seji Odbora za proračun in občinsko premoženje. 

 
 
Točka 4)       Poročilo o koncesijskih razmerjih z Adriaplinom in WTE 

Matjaž Berčon obrazložil povzetek pravnega mnenja glede problematike koncesijskega 
razmerja z podjetjem Adriaplin d.d. 
Adriaplin – namen podelitve koncesije je bil zelo dober, sprejet odlok tudi.. vendar je 
naknadno iz ne povsem jasnih razlogov prihajalo do sprememb dogovorov in se je negiralo, 
kar je bilo prej dogovorjeno. 
Povedal je tudi, da bodo nova dejstva podana na naslednji seji Odbora za proračun in 
občinsko premoženje.  
Matjaž Berčon je podal obrazložitev problematike WTE na podlagi pripravljenega dodatnega 
gradiva glede seznanitve z razmerji in izvajanjem koncesijske pogodbe. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa 

(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili z Poročilom o 

koncesijskih razmerjih z Adriaplinom in WTE. 
2. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje podpira vse nadaljnje napore in 

aktivnosti v.d. direktorja občinske uprave ter predlagajo, da nadaljuje z razrešitvijo 
nastale situacije.  

 

V nadaljevanju je sejo odbora vodil podpredsednik Srečko Vernig. 
 
Točka 5)       Premoženjsko pravne zadeve 

Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala Barbara Jančič. 
 
a) Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče 

Klemen Pangerc je postavil vprašanje glede nizke odkupne cene. 
Barbara Jančič je podala obrazložitev razlogov nizke odkupne cene. 
Janez Brence je tudi podal pripombo glede nizke odkupne cene in predlaga, da kupec plača 
primerno ceno. 
Slavko Ažman se strinja s pripombo glede nizke odkupne cene za stavbno zemljišče. 
Predlaga, da se preveri pri kupcu za kakšno ceno je pripravljen kupiti. 
Srečko Vernig je predlagal, da bi se naredila še cenitev pri drugem cenilcu. 
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Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (4 

prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da točko umakne z 
dnevnega reda, zaradi pridobitve cenitvenega poročila drugega cenilca. 

 
b) Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče v izmeri 59 m2 
po ceni 144€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
c) Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče v izmeri 13 m2 
po ceni 120€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
d) Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli nasledn je sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče v izmeri 57 m2 po 
ceni 240€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
e) Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišč parc. št. 276/2 in 277/2 k.o. Rečica (objekt 
Kolodvorska 11 z dvoriščem) v skupni izmeri 942 m2 po metodi javnega zbiranja 
ponudb, z izklicno ceno, določeno z uradno cenitvijo. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
 
f) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela 
za del zemljišč parc. št. 151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela.  

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
g) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 

23/5 k.o. Rečica 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
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1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del 
zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica po ceni, določeni z uradno cenitvijo. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
h) Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela v izmeri 
191 m2 po ceni 25€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
i) Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno v 
skupni izmeri 387 m2 po ceni 10€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
j) Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 10€ / m2: 
- parc. št. 855/2, 947/2, 949/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 485 m2 ; 
- parc. št. 946/2, 946/3, 946/5, 946/7 k.o. Ribno v skupni izmeri 464 m2; 
- parc. št. 966/2 k.o. Ribno v izmeri 198 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
k) Odkup zemljišč – Prisojna ulica 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
- parc. št. 384/20 k.o. Rečica v izmeri 83 m2 ; 
- parc. št. 384/21 k.o. Rečica v  izmeri 48 m2; 
- parc. št. 384/22 k.o. Rečica v izmeri 39 m2; 
- parc. št. 385/16 k.o. Rečica v izmeri 15 m2; 
- parc. št. 463/212 k.o. Rečica v izmeri 193 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
l) Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
- parc. št. 515/25 k.o. Bled v  izmeri 19 m2; 
- parc. št. 515/27 k.o. Bled v izmeri 38 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
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m) Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče v izmeri 
2.598 m2 po ceni 5,70€ / m2. 

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

 
n) Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče v 
izmeri 105 m2 po ceni 10€ / m2. 

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

 
o) Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica v 
izmeri 86 m2 po ceni 62€ / m2. 

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

 
p) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. 
Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. Ribno.  

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

 
 
Točka 7)        Razno 

Ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19:50 uri. 
 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
 



                                  
Občina Bled 
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Odbor za gospodarstvo in turizem  
Številka:  011-2/2011-5 

         Datum:  14-jun-2011 
  

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

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

3. sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,  
 

ki bo v torek, 21. junija 2011, ob 17.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).  

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 12.4.2011;  13 – 16 
2.  Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj 

– MIR-1 za leto 2010; 
69 – 82 

3.  Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 
Občine Bled; 

83  - 110 

4.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, 
rekreacije in turizma; 

119 – 146 

5.  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 
- 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 
- Boris Sodja, vodja MIRa – k točki 2 
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled – k točki 3 
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Številka:  011-2/2011-4 
Datum: 13-apr-2011 
  

Z A P I S N I K 
2. seje Odbora za  gospodarstvo in turizem, ki je bila  v torek, 12. aprila 2011 ob 17. uri 

 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani: mag. Leopold Zonik, 

Majda Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner 
Odsotni člani odbora:  Martin Merlak, Tina Štefančič Košir 
Ostali navzoči: Eva Štravs Podlogar- direktorica Turizma Bled k točki 3 in 4 , Matjaž Berčon 
– v.d. direktor OU k točki 7, Marjana Burja-tajnica odbora,  
 
Predsednica odbora ga. Davorina Pirc je članom odbora predlagala, da odbor v tem mandatu 
deluje tako, da poročevalci k posameznim točkam ne predstavljajo gradiva, ki je predlagan 
za obravnavo na odboru in kasneje na Občinskem svetu, ampak da odgovarjajo na 
vprašanja članov odbora. S predlaganim načinom dela so se prisotni člani odbora strinjali. 
 
Zatem je predsednica odbora predlagala dnevni red, s tem, da se 6. Točka dnevnega reda – 
Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled 
obravnava pod 3. točko, vse ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Člani odbora so potrdili 
naslednji dnevni red:  
1. Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 9.2.2011;  
2. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca 

Občine Bled za leto 2010; 
3. Osn. Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bled 
4. Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010; 
5. Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010; 
6. Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011;  
7. Upravljanje Blejskega jezera;  
8. Razno. 

 
 
AD 1) Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 9.2.2011; 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 1. Seje odbora z dne 9.2.2011. 

Glasovanje:  5 prisotnih, 4 ZA  
(glede na to, da predsednice odbora na odboru 9.2.2011 ni bilo, ni glasovala za ta sklep)  
 
 
Ad 2) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca 
Občine Bled za leto 2010 
 
Člani odbora premoženjske bilance občine za leto 2010 niso obravnavali,   na zaključni račun 
občine Bled za leto 2010 za področje gospodarstva in turizma pa niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu občine, da sprejme 
Zaključni račun za leto 2010 za področje gospodarstva in turizma.  

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 3) Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine 
Bled 

Kratko obrazložitev o tem, zakaj nov odlok je predstavila direktorica Turizma Bled. Turizem 
Bled skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled že več let organizira tečaj 
za  lokalne turistične vodnike.  Sprejeta EU direktiva in Zakon o pospeševanju razvoja 
turizma  uvajata nov pojem »čezmejnega oz. občasnega opravljanja tržnih storitev«. ZPRT v 
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39. členu določa pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in ne omejuje vodenja 
zgolj na slovenske državljane in slovenske licence. 
Odbor sprejel naslednje priporočilo:  
Člani odbora v skladu z 39. členom priporočamo  upravljalcema Blejskega gradu in 
Blejskega otoka, da na teh dveh lokacijah   vzpostavijo vodniško službo z  lokalnimi vodniki 
in to ponudijo kot dodatno ponudbo turistom.  
Turizem Bled  reklamira lokalno vodniško službo kot dodatno ponudbo Bleda na spletni strani 
www.bled,si. 
 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu občine, da sprejme 
predlagan Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 
Občine Bled po skrajšanem postopku.  

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 4) Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2010; 

Člani odbora so pohvalili izredno aktivnost Turizma Bled v letu 2010.  
V razpravi so člani odbora direktorici Turizma Bled podali  naslednja priporočila oz. predloge: 

- izvede naj se uskladitev računovodskih izkazov  s poslovno – finančnim poročilom 
- da takoj začne s postopkom imenovanja novega člana sveta zavoda, ki ne opravlja 

več funkcije zaradi katere je bil imenovan v svet zavoda 
- da pristopi k ažuriranju pravno formalnega statusa in potrebnih  dokumentov , ki bodo 

 usklajeni  z veljavno zakonodajo na tem področju,.  
Glede na to, da je bil v letu 2010 sprejet rebalans sredstev Turizma Bled, je predsednico 
odbora ga. Pirčevo zanimalo, zakaj to ni obravnaval Občinski svet občine. Ga. Štravs je 
povedala, da se je sprejet rebalans nanašal  samo na del, ki obsega lastno realizacijo in 
sofinanciranje s strani gospodarstva, ter je bil vezan predvsem na zmanjšanje prihodkov in 
odhodkov  zaradi več kot 50 % zmanjšanja smučarskih gostov. Višina proračunskih  sredstev 
je ostala nespremenjena, zato je rebalans potrdil  samo svet zavoda.     
Predsednico odbora je zanimalo tudi, kako poteka ustanovitev RDOja na Bledu. Direktorica 
Turizma Bled je pojasnila, da je podpisano pismo o nameri z vsemi 18 župani Gorenjske o 
ustanovitvi RDOja Gorenjska, ki naj bi ga vodil in koordiniral Turizem Bled. Še vedno pa so 
nerazrešene zadeve s strani BSCja. Povedala je tudi, da so se prijavili tudi na razpis 
Ministrstva za gospodarstvo za »pridobitev sredstev ESRR za izvedbo aktivnosti RDO, 
vendar odgovora še vedno ni.  Člani odbora so podali direktorici vso podporo za ustanovitev 
le tega na Bledu, predlagajo pa tudi, da je potrebno narediti vse, da bomo v bodoče imeli na 
Bledu tudi državni sedež za področje turizma.  
Ga. Štravsova je člane odbora seznanila, da je v fazi ustanavljanja tudi  Kongresni urad  
Bled.    
Člane odbora je zanimalo, koliko prihodkov je bilo iztrženo v letu 2010 glede na povečano 
število nočitev.  
Direktorici turizma so predlagali, če so to lahko začne spremljati v bodoče.  
Direktorica je povedala, da se zaveda pomembnosti finančnih kazalcev, vendar, da na 
Turizmu Bled dnevno zbirajo fizične kazalce – ustvarjene nočitve, ki jim jih posredujejo hoteli, 
penzioni in kamp. 
Finančni podatki so vezani na poslovno politiko posameznega podjetja. 
Tudi na AJPES trenutno še ni mogoče pridobiti dodatnih informacij.  
Glede na to, da se vsako leto na Bledu izvede ogromno prireditev, so člani odbora podali 
nekaj priporočil oz. predlogov glede tega Turizmu Bled in Občini Bled: 
- nadgradi naj se pustovanje,  
- ubere naj se nov pristop vabljenja na prireditve ob praznovanju občine – predlagajo tudi, 

da se ponovno postavi transparent čez cesto, ki bo vabil VSE občane na proslavo. 
- Transparenti na vhodu na Bled naj ne bodo o razprodajah v prodajalnah na Bledu, 

ampak o izključno o prireditvah in dogodkih, ki se dogajajo na Bledu. Komercialni 
transparenti naj bodo na drugih lokacijah, ne pa na vhodu na Bled, 

http://www.bled,si/
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- Na tablah, ki so na kandelabrih naj se reklamirajo zadeve, ki se tičejo Bleda – letos npr. 
praznovanje 1000 letnice Blejskega gradu in Svetovno prvenstvo v veslanju in ne 
določeni oglasi, ki z Bledom nimajo nobene zveze. 

- Zakaj še ni množičnega obveščanja o Svetovnem  prvenstvu  v veslanju in prireditev ob 
1000 letnici Blejskega gradu?     

Člani odbora so Občino Bled opozorili še na: 
- neurejene poti in polomljene klopi na Straži, razen dela, za katerega je zadolžen 

adrenalinski park, 
- ograja pod Osojnico je poškodovana in nevarna, 
- Člani odbora predlagajo, da občina prouči gospodarjenje v zelenem pasu Bleda oz. 

predlagajo, če le tega ni, da se sprejme odlok o zelenem pasu Bleda, kjer se bo 
nadzorovalo kaj kdo dela in počne.  

 
Zatem so člani odbora soglasno sprejeli sklep: 

Člani Odbora za gospodarstvo in turizem  sprejmejo Poslovno računovodsko poročilo  
Turizma Bled za leto 2010 s pridržkom,  da mora Turizem Bled do seje Občinskega 
sveta Občine Bled dopolniti poslovno – računovodsko  poročilo in uskladiti poročilo s 
finančnimi izkazi. 

Glasovanje:  5 prisotni, 5 ZA 
 
 
Ad 5) Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010; 
Predsednica odbora,  ga. Pirčeva, je opravičila direktorja Zavoda za kulturo  g. Završnika, ker 
je imel neodložljive obveznosti na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani in Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine.  
V razpravi so člani odbora direktorju Zavoda za kulturo Bled podali  naslednja priporočila oz. 
predloge: 
- izvede naj se tehnična uskladitev oz. popravki  poročila – če pa se podatki v poročilu 

nanašajo na leto 2008 oz. na leto 2009, takega poročila odbor ne more sprejeti,  
- svetnikom naj se priloži tabela »Poročilo o poslovanju zavoda januar – december 2010« 

v velikosti tako, da jo bodo lahko pregledali,   
- k poročilu  za leto 2010 naj se obvezno priloži tudi sklep Sveta zavoda o potrditvi 

poslovnega  poročila za leto 2010, 
- direktor naj obrazloži zakaj se je produkt porok na Blejskem gradu v letu 2010 zmanjšal 

glede na preteklo leto,  
- prav tako je upad tudi pri koriščenju Festivalne dvorane – podpredsednik Zonik je 

predlagal, da je potrebno  razmisliti, da se da FD nekomu v najem in da jo trži, da ne bo 
iz leta v leto poslovanje FD  negativno,  

- direktor naj obrazloži kaj dela animatorka v zavodu.  
 
Zatem so člani odbora soglasno sprejeli sklep: 

Člani Odbora za gospodarstvo in turizem  pogojno sprejmejo Poslovno poročilo  
Zavoda za kulturo za leto 2010, s tem da predlagajo, da zavod do seje Občinskega 
sveta Občine Bled izvede tehnično uskladitev oz. popravke poročila in pripravi 
informacijo o zahtevanih priporočilih in predlogih. 

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 6) Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 

Pri obravnavi plana Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 so člani odbora podali naslednja 
priporočila oz. predloge: 
- izvede naj se tehnična uskladitev oz. popravki  plana, ki se nanašajo na leto 2011, 
- tekstualni del plana, predvsem na strani stroškov naj bo v bodoče primerljiv s tabelarnim 

prikazom stroškov,   
- svetnikom naj se priloži tabela finančnih podatkov»Plan zavoda za leto 2011«, ki ni 

sestavni del gradiva, v velikosti tako, da jo bodo lahko brali,   
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- k planu za leto 2011 naj se obvezno priloži tudi sklep Sveta zavoda o potrditvi plana 
zavoda za leto 2011, 

- direktor zavoda naj do Občinskega sveta občine pripravi podrobnejše poročilo o 
planiranih stroških promocije (točka e plana) in  

- direktor zavoda naj do Občinskega sveta občine pripravi predlog plana prireditev, ki bodo 
potekale ob praznovanju 1000 letnice Blejskega gradu in ga predstavi na občinskem 
svetu občine., 

- glede na to, da je Arboretum Volčji otok  delno sofinanciran s strani države, člani odbora 
predlagajo direktorju, da prouči možnost sodelovanja z Arobretumom Volčji potok pri 
ureditvi  parka in poti okoli gradu.    

 
Po razpravi so člani odbora soglasno sprejeli sklep: 

Člani Odbora za gospodarstvo in turizem  pogojno sprejmejo Plan Zavoda za kulturo 
za leto 2011, s tem da predlagajo, da zavod do seje Občinskega sveta Občine Bled 
izvede tehnično uskladitev oz. popravke plana in pripravi informacijo o predlaganih 
priporočilih in predlogih. 

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 7) Upravljanje Blejskega jezera; 

G. Berčon – v.d. direktor OU je člane odbora seznanil z možnostmi upravljanja z Blejskim 
jezerom, v gradivu je predstavljeno kar zakonodaja predvideva in kaj mora storiti,  da se 
vzpostavi red na Blejskem jezeru.  
Predsednico odbora, g. Pirčevo, je zanimalo, kaj od tega je za Bled že narejenega – g. 
Berčon pove, da država do sedaj ni na tem področju storila nič.  
Cilj občine je, da Vlada RS podeli Občini Bled koncesijo za upravljanje z Blejskim jezerom. 
Kako do tega priti, pa je g. Berčon  predstavil  v gradivu za Občinski svet.   
G.Berčon je predstavil tudi 2 odloka, ki jih bo Občinski svet občine obravnaval na seji dne 
19.4.2011 in ki se nanašata na upravljanje  z Blejskim jezerom in sicer sta to: Osnutek 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem 
jezeru (točka 15)  in Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih 
površin v Občini Bled (točka 16).  
 
Člani odbora za gospodarstvo in turizem so po razpravi sprejeli naslednji sklep:  

Člani odbora predlagajo, da se Občinski svet Občine Bled seznani z možnostmi 
upravljanja z Blejskim jezerom.  

 
     
Ad 8) Razno 

- Majda Loncnar  predlaga, da župan na seji Občinskega sveta občine pove zakaj so se 
planirana sredstva za sof. ukrepov na področju kmetijstva v letu 2011 tako veliko znižala.  

- Dr. Leopold Zonik je opozoril na to, da je OZG Kranj pošiljal po občinah predlog, da 
občine Gorenjske sofinancirajo obnovo in obratovanje bazena v Zdravstvenem domu 
Kranj. To se mu ne zdi smiselno, ker so koristniki tega bazena v večjem delu prebivalci 
Kranja in okoliških občin, prebivalci naše občine pa zelo malo. Zato predlaga, da 
koristniki tega bazena z občine Bled, raje uporabljajo bazene v enem od blejskih hotelov 
(npr. Hotel Jelovica).  

 

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
Zapisala: 
Marjana Burja Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   
        Davorina Pirc 
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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-3/2011-9 

         Datum:  14-jun-2011 
  
 
 

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

 

4. sejo Statutarno pravne komisije,  
 

ki bo v sredo, 22. junija 2011, ob 17.00 uri, 
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).  

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 3. seje komisije, z dne 13.4.2011; 18 – 21 
2.  Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 

Občine Bled; 
111 – 118 

3.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, 
rekreacije in turizma; 

119 – 146 

4.  a. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
b. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 

147 – 172 
173 – 180 

5.  Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled;  181 – 184 
6.  Razno. / 

 
              
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750133. 

 
 
            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:  011-3/2011-8 
Datum: 13-apr-2011 
  

ZAPISNIK  
 

3. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 13. aprila 2011, ob 19.00 uri, v sejni sobi občine 
Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni:  predsednik Miran Vovk (SDS), podpredsednik Ludvik Kerčmar (SD) in člani: 
  Pavla Zupan (DeSUS), Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni) in Anton Omerzel 
  (SNS) – od 19.22 ure dalje 
Ostali prisotni: Polona Tomažič, tajnica občinskega sveta 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk (SDS), ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in 
jih seznanil s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsednika so prisotni (4 prisotni) soglasno sprejeli naslednji  
DNEVNI RED: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje komisije, z dne 10.3.2011; 
2.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010; 
3.  Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine 

Bled;  
4.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture - 1;  
5.  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled; 
6.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
7.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu 

odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5; 
8.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi plovbnega 

režima na Blejskem jezeru - 2; 
9.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v 

Občini Bled – 3; 
10.  Razno. 

 
 
 
Točka 1: Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje komisije, z dne 10.3.2011 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato so prisotni na predlog predsednika soglasno (s 4 glasovi 
ZA) sprejeli 

SKLEP: 
Člani Statutarno pravne komisije sprejmejo Zapisnik 2. seje komisije, z dne 10.3.2011. 

 
 
Točka 2: Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 

Razprave ni bilo, zato so na predlog predsednika prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP: 
Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 
obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2010. 

 
 
Točka 3: Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju 
  Občine Bled 

Člani komisije so pri pregledu osnutka odloka ugotovili redakcijsko napako pri preambuli, 
zato predlagajo popravek: 
- pri Statutu Občine Bled se popravi navedba uradnega lista in se pravilno glasi: Ur. list 

RS, št. 67/09 – UPB; 
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Druge razprave ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika soglasno (s 4 glasovi ZA) 
sprejeli  

SKLEP: 
1. V osnutku Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine 

Bled se v preambuli opravi redakcijski popravek. 
2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 

obravnavo osnutka Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem 
območju Občine Bled na seji občinskega sveta in predlagajo sprejem po 
skrajšanem postopku. 

 

Točka 4: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture – 1 

 
Člani komisije so pri pregledu osnutka odloka ugotovili redakcijske napake pri preambuli, 
zato predlagajo popravke: 
- pri Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture se navedba uradnih 

listov pravilno glasi: Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09-Odl. US, 4/10 in 20/11); 
- pri Statutu Občine Bled se navedba uradnega lista pravilno glasi Ur. list RS, št. 67/09-

UPB 
 
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje, prisotni pa so soglasno (s 4 
glasovi ZA), sprejeli 

SKLEPA: 
1. V osnutku Odloka o spr. in dop. Odloka o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture – 1 se v preambuli opravijo redakcijski popravki. 
2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 

obravnavo osnutka Odloka o spr. in dop. Odloka o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture – 1 na seji občinskega sveta in predlagajo sprejem po skrajšanem 
postopku. 

 
 
Točka 5: Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled 
 
Člani komisije so pri pregledu pravilnika ugotovili redakcijske napake pri preambuli, zato 
predlagajo popravke: 
- pri Zakonu o lokalni samoupravi se navedba uradnih listov pravilno glasi: Ur. list RS, št. 

94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10, 84/10-
Odl. US; 

- pri Statutu Občine Bled se navedba uradnega lista pravilno glasi: Ur. list RS, št. 67/09-
UPB 

 
Predsednik je po končani razpravi dal na glasovanje, prisotni pa so soglasno (s 4 glasovi ZA) 
sprejeli 

SKLEPA: 
1. V Pravilniku o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled se v preambuli opravijo 

redakcijski popravki. 
2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 

obravnavo Pravilnika o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled na seji občinskega 
sveta. 

 
 
Točka 6: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
  Bled 

Po kratki uvodni obrazložitvi in brez razprave so prisotni na predlog predsednika soglasno (s 
4 glasovi ZA) sprejeli 
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SKLEP: 
Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 
obravnavo Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
na seji občinskega sveta. 

 
 
Točka 7: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter 
  načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju 
  Občine Bled – 5 

 
Člani komisije so pri pregledu osnutka odloka ugotovili redakcijske napake pri preambuli, 
zato predlagajo popravke: 
- pri Zakonu o varstvu okolja se popravi navedba uradnih listov in se pravilno glasi: Ur. list 

RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 112/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09). 

 
Po končani razpravi so prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEPA: 
1. V osnutku Odloka o spr. in dop. Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled – 5 se v preambuli opravijo 
redakcijski popravki. 

2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spr. in dop. Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled – 5 na seji 
občinskega sveta in predlagajo sprejem po skrajšanem postopku. 

 
 
Točka 8: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi  
  plovbnega režima na Blejskem jezeru – 2 

 
Člani komisije so pri pregledu osnutka odloka ugotovili redakcijske napake pri preambuli, 
zato predlagajo popravke: 
- pri Zakonu o plovbi po celinskih vodah se navedba uradnih listov pravilno glasi: Ur. list 

RS, št. 30/02 in 110/02-ZGO-1; 
- pri Zakonu o prekrških se popravi navedba uradnih listov in se pravilno glasi: Ur. list RS, 

št. 3/07-UPB4, 29/07-Odl. Us, 58/07-Odl. US, 16/08-Odl. US, 17/08, 21/08-popr., 76/08-
ZIKS-1C, 108/09, 109/09-Odl. US, 45/10-ZIntPK, 9/11, 10/11-Odl. US; 

- pri Statutu Občine Bled se doda: UPB; 
 
Na predlog predsednika so prisotni po končani razpravi soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEPA: 
1. V osnutku Odloka o spr. in dop. Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem 

jezeru – 2 se v preambuli opravijo redakcijski popravki, 
2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 

obravnavo osnutka Odloka o spr. in dop. Odloka o določitvi plovbnega režima na 
Blejskem jezeru – 2 na seji občinskega sveta in predlagajo sprejem po skrajšanem 
postopku. 

 
 
Točka 9: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih 
  površin v Občini Bled – 3 

 
Člani komisije so pri pregledu osnutka odloka ugotovili redakcijske napake pri preambuli, 
zato predlagajo popravke: 
- pri Zakonu o financiranju občin se navedba uradnih listov pravilno glasi: Ur. list RS, št. 

32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A; 
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- pri Zakonu o prekrških  se popravi navedba uradnih listov in se pravilno glasi: Ur. list RS, 
št. 3/07-UPB4, 29/07-Odl. Us, 58/07-Odl. US, 16/08-Odl. US, 17/08, 21/08-popr., 76/08-
ZIKS-1C, 108/09, 109/09-Odl. US, 45/10-ZIntPK, 9/11, 10/11-Odl. US; 

- pri Zakonu o varstvu okolja se popravi navedba uradnih listov in se pravilno glasi: Ur. list 
RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 112/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09). 

 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje, prisotni pa so soglasno (s 5 glasovi ZA) 
sprejeli 

SKLEP: 
1. V osnutku Odloka o spr. in dop. Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3 

se v preambuli opravijo redakcijski popravki. 
2. Člani Statutarno pravne komisije ugotavljajo, da ni formalno – pravnih zadržkov za 

obravnavo osnutka Odloka o spr. in dop. Odloka o urejanju javnih površin v Občini 
Bled – 3  na seji občinskega sveta in predlagajo sprejem po skrajšanem postopku. 

 
 
Točka 10: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

  
Seja je bila zaključena ob 19,35 uri. 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič      Predsednik komisije 
               Miran Vovk  
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Odbor za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja 
Številka: 011-4/2011-5  

         Datum:  14-jun-2011 
 

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

 

3.  sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,  
 

ki bo v četrtek,  23. junija 2011, ob 17.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).  

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED:                 

  stran: 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 14.4.2011; 23 – 29 
2.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2010;  83 – 110 
3.  Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled;  181 – 184 
4.  Poročilo o izvajanju koncesije – WTE za leto 2010 in seznanitev s 

predlogom poravnave; 
185 – 208 

5.  Poročilo Adriaplina d.o.o. Ljubljana o izvajanju koncesijske pogodbe v letih 
2009, 2010 in 2011 in seznanitev s predlogom poravnave; 

209 – 246 

6.  Razno. / 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750116. 
 
 
 
 
        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  
- Franci Pavlič, odd. za urejanje prostora in GJS 
- Mirko Ulčar, direktor Infrastrukture Bled d.o.o. – k točki 2 
- Robert Bizjak, predstavnik koncesionarja – k točki 4 
- Alojz Babič, predstavnik koncesionarja – k točki 5 
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Številka: 011-4/2011-4  
Datum: 15.4.2011  

 
ZAPISNIK 

 
2. seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja občine Bled, ki je bila v četrtek, 14. 
aprila 2011, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana) 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš - predsednik odbora, Davorina Pirc, Anton Omerzel, Majda Loncnar, Ludvik 
Kerčmar  
Opravičeno odsotni: mag. Slavko Ažman, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: 
Toni Mežan - podžupan, Bojana Novak, Saša Repe, Romana Starič, Barbara Jančič 
Infrastruktura Bled d.o.o.: Miro Ulčar (pri točkah 4, 5 in 6) 
Eco Consulting d.o.o. Ljubljana: Urša Kmetec – (pri točki 3) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011; 
2.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca 

Občine Bled za leto 2010; 
3.  Lokalni energetski koncept Občine Bled;  
4.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu 

odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5; 
5.  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine 

Gorje za leto 2011 – za območje Občine Bled; 
6.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
7.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče; 
b. Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče; 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče; 
d. Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče; 
e. Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11; 
f. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 

151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela;  
g. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 

23/2 in 23/5 k.o. Rečica; 
h. Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela; 
i. Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno; 
j. Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo; 
k. Odkup zemljišč – Prisojna ulica; 
l. Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta; 
m. Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče; 
n. Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče; 
o. Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica; 
p. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 

k.o. Ribno;  
8.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega 

režima na Blejskem jezeru - 2; 
9.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v 

Občini Bled – 3; 
10.  Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP planska celota 

Bled 
11.  Razno. 

 

Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1930. 
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Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš in po ugotovitvi sklepčnosti najprej 
predlagal potrditev dnevnega reda. 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  

Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011 

Pri Pregledu zapisnika 1. seje odbora je imela Davorina Pirc pripombo, da je bila opravičeno 
odsotna, zaradi česar naj se zapisnik odbora ustrezno popravi. Isto pripombo je imel tudi 
Anton Omerzel. 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
zapisnik 1. seje odbora s predlagano pripombo.  

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
Točka 2) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 in Premoženjska bilanca 
Občine Bled za leto 2010 

Uvodno obrazložitev je podala Bojana Novak, ki je članom odbora predstavila porabljena   
proračunska sredstva na posameznih proračunskih postavkah in sicer na področju prostora, 
gospodarske infrastrukture in varstva okolja.  
Gospoda Kerčmarja je zanimalo, kdaj bo končno sprejet OPN. Bojana Novak je povedala, da 
ni mogoče nadaljevati postopka OPN, ker Ministrstvo za kulturo še vedno ni izdalo smernic. 
OPN bo predvidoma sprejet konec naslednjega leta. 
 
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagana sklepa. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
Točka 3)  Lokalni energetski koncept Občine Bled 

Obrazložitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled je predstavila  Urša Kmetec iz 
podjetja Eco Consulting d.o.o. iz Ljubljane. Predstavila je spremembe oziroma dopolnitve 
osnutka Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled, ki je bil obravnavan na prejšnji seji. 
LEK so dopolnili z analizo postavitve kogeneracije; z možnostjo menjave energenta na 
biomaso v vseh občinskih objektih in večjih skupnih kotlovnicah; predlog prehoda skupnih 
kotlovnic na zemeljski plin, za kar je potrebno pripraviti študijo izvedljivosti; v akcijski načrt so 
dodali točko oddajanje streh javnih objektov za postavitev fotovoltaičnih elektrarn; osveščanje. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 
 
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli sledeča sklepa:  
Sklep 1: Župan naj skliče sestanek s predstavniki hotelskih podjetij in jih pozove, da 
se priključijo  na zemeljski plin.  
Sklep 2: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi Lokalni energetski koncept Občine Bled. 

Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
 
Točka 4) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5 

Obrazložitev je podala Romana Starič. Na območju naselja Bohinjska Bela ter na območju 
starega jedra Grad na Bledu, je bila izgradnja kanalizacijskega sistema sofinancirana iz 
nepovratnih sredstev Evropske unije oz. strukturnih sredstev, za katere veljajo drugačni 
pogoji upravičenosti in porabe. Skladno z interesom, da zadostimo pogojem višine 
sofinanciranja 85 % upravičenega namena, je na teh območjih potrebno po končani izgradnji  
zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
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voda s strani javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., kot je navedeno v pogojih prijave in 
podpisanih pogodbah. 
Ludvik Kerčmar in Davorina Pirc sta izpostavila vprašanje pridobitve soglasja na predlagane  
spremembe s strani koncesionarja oz. spremembe koncesijske pogodbe kot tudi finančne 
posledice izločitve območja iz koncesije, kar se preveri in ustrezno uredi. 
Toni Mežan je vprašal, od kdaj je znano dejstvo, da bo bodoči upravljavec na teh območjih 
Infrastruktura Bled d.o.o.. Odgovor: Glede bodočega upravljavca se je bilo potrebno 
opredeliti že ob prijavi na razpisana sredstva, takrat je bila Infrastruktura Bled tudi navedena 
in sopodpisana v obrazcih prijave in investicijski dokumentaciji.  
V razpravi so sodelovali vse članice in člani odbora. 
 
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 
 
 
Točka 5) Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine 
Gorje za leto 2011 – za območje Občine Bled 

Obrazložitev je podal direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o., Mirko Ulčar. Predstavil je novosti: 
zbiranje bioloških odpadkov; boni za zeleni odpad; od 1.1.2011 je deponija na Mali Mežaklji 
in investicije. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli sklep (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): Člani Odbora za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine 
Gorje za leto 2011 – za območje Občine Bled. 
 
 
Točka 6) Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Obrazložitev je podal direktor JP Infrastruktura Bled d.o.o., Mirko Ulčar.  
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli sklep (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): Člani Odbora za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 

 
 
Točka 7) Premoženjsko pravne zadeve 

Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala Barbara Jančič. 
 
a) Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče 

Barbara Jančič je podala obrazložitev sklepa Odbora za proračun in občinsko premoženje na 
seji dne 12.4.2011, ki se glasi: Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, 
da točko umakne z dnevnega reda, zaradi pridobitve cenitvenega poročila drugega cenilca. 
Razlog sprejetega sklepa je po mnenju članov odbora za proračun in občinsko premoženje 
nizka odkupna cena za zemljišče. Barbara Jančič je obrazložila, da je po tem sprejetem 
sklepu prejela ustno izjavo kupca, da je za zemljišče pripravljen plačati 20% višjo ceno, kar v 
tem primeru znese 60€ / m2. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se 
strinjali, da je cena primerna. 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče v izmeri 
366 m2 po ceni 60€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
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b) Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče v izmeri 
59 m2 po ceni 144€/ m2. 

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

 
c) Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče v izmeri 
13 m2 po ceni 120€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
d) Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče v izmeri 57 
m2 po ceni 240€/ m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
e) Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišč parc. št. 276/2 in 277/2 k.o. Rečica 
(objekt Kolodvorska 11 z dvoriščem) v skupni izmeri 942 m2 po metodi javnega 
zbiranja ponudb, z izklicno ceno, določeno z uradno cenitvijo. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
f) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 

152/1 k.o. Bohinjska Bela 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 917 k.o. Bohinjska 
Bela za del zemljišč parc. št. 151/3 in 152/1 k.o. Bohinjska Bela.  

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
g) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 

23/5 k.o. Rečica 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica za 
del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica po ceni, določeni z uradno cenitvijo. 

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

 
h) Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela v 
izmeri 191 m2 po ceni 25€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
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3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
i) Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno 
v skupni izmeri 387 m2 po ceni 10€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
j) Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 10€ / m2: 
- parc. št. 855/2, 947/2, 949/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 485 m2 ; 
- parc. št. 946/2, 946/3, 946/5, 946/7 k.o. Ribno v skupni izmeri 464 m2; 
- parc. št. 966/2 k.o. Ribno v izmeri 198 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
k) Odkup zemljišč – Prisojna ulica 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
- parc. št. 384/20 k.o. Rečica v izmeri 83 m2 ; 
- parc. št. 384/21 k.o. Rečica v  izmeri 48 m2; 
- parc. št. 384/22 k.o. Rečica v izmeri 39 m2; 
- parc. št. 385/16 k.o. Rečica v izmeri 15 m2; 
- parc. št. 463/212 k.o. Rečica v izmeri 193 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
l) Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 
- parc. št. 515/25 k.o. Bled v  izmeri 19 m2; 
- parc. št. 515/27 k.o. Bled v izmeri 38 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
m) Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče v izmeri 
2.598 m2 po ceni 5,70€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
n) Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče v izmeri 
105 m2 po ceni 10€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
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o) Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica v izmeri 
86 m2 po ceni 62€ / m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
p) Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. 

Ribno 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednje sklepe (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno 
za del zemljišč 181 in 182 k.o. Ribno.  

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
 
Točka 8) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o določitvi plovbnega 
režima na Blejskem jezeru - 2 
Uvodno obrazložitev je podala Bojana Novak. 
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 
 
 
Točka 9) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih 
površin v Občini Bled – 3 

Uvodno obrazložitev je podala Bojana Novak. V razpravi je bila izpostavljena pobuda, naj se 
preveri ustrezna terminologija za šotor, da pri sankcioniranju ne bi prihajalo do zapletov. 
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 
 
 
Točka 10) Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu Odloka o PUP planska 
celota Bled 
Obrazložitev je podala Saša Repe. 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
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 
»Novogradnja stanovanjske hiše«, na zemljišču parc. št. 256/8 k.o. Želeče, po projektu 
PGD št. VM02-2011 z dne marec 2011, ki jo je izdelal projektant Geas d.o.o., Kotnikova 
ul. 34, 1000 Ljubljana, odg. vodja projekta Katja Rušt Kapler, u.d.i.a.. 
 
 
Točka 11) Razno 

Davorino Pirc je zanimalo: 
1. Kaj je s parkiriščem pri osnovni šoli? 

Bojana Novak je povedala, da gradbeno dovoljenje še ni izdano. Na UE Radovljica so 
obljubili prednostno obravnavo. 

2. Kakšna je situacija na Selu med občino, PGD, AS in Šlibar Dano? 
Strokovna služba Občine Bled je pojasnila, da je v OPN predlagana namembnost zemljišča, 
kot je bila predhodno usklajena med AS in Dano Šlibar. 
Podžupan Anton Mežan je pojasnil, da je bil na koordinaciji županov, kjer je dobil informacijo, 
da se pripravlja sprememba Zakona o agrarnih skupnostih, ki predvideva, da bo za izpeljavo 
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pravnih poslov potrebno soglasje solastnikov, katerih solastnina predstavlja večinski delež 
AS in ne več soglasje vseh članov AS. To informacijo je podal na odboru AS, z njo pa je 
seznanjena tudi Dana Šlibar. 
 
Drugih vprašanj in pobud člani odbora niso imeli, zato je predsednik sejo ob 19.30 uri 
zaključil. 
 
Zapisale: Saša Repe 
    Barbara Jančič 
    Romana Starič  
    Bojana Novak 
 
 
  
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 

 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za družbene dejavnosti 
Številka: 011-5/2011-5 

         Datum:  14-jun-2011 
 

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

 

3. Odbora za družbene dejavnosti, 
 

ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 18.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje odbora, z dne 14.4.2011;  31 – 32 
2.  Osnutek Odloka o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, 

rekreacije in turizma; 
119 – 146 

3.  a. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
b. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 

147 – 172 
173 – 180 

4.  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, tajnica odbora 
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Številka: 011-5/2011-4 
Datum: 15-apr-2011  

  Z A P I S N I K 
 

2. seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 14. aprila 2011, ob 17. uri  v zgornji sejni sobi 

 
Navzoči člani odbora: Radoslav Mužan - predsednik odbora, Vinko Poklukar – 

podpredsednik odbora (delno), Bojana Pipan,Vanja Piber, Karmen Kovač, Pavla Zupan, 
Milan Rejc 
Odsotni člani Odbora za družbene dejavnosti:  / 
Ostali navzoči: Marjana Burja in Neja Gašperšič- tajnica odbora 

 
Predsednik odbora je vse prisotne pozdravil in povedal, da je pri drugi točki prišlo do 
tipkarske napake. Odbor za družbene dejavnosti obravnava le Zaključni račun brez 
premoženjske bilance, tako, da se  v naslovu druge točke črta besedilo »in Premoženjska 
bilanca Občine Bled za leto 2010« 
 
Člani Odbora za družbene dejavnosti so soglasno sprejeli dnevni red: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011;  
2.  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010; 
3.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture -1; 
4.  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled; 
5.  Razno. 

 
 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje odbora, z dne 10.2.2011. 

 
Člani odbora  na zapisnik niso imeli pripomb,  sprejeli so  naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 1.  seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne  10.2.2011. 

Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  
 
 
Ad 2)  Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010  

Marjana Burja in Neja Gašperšič sta na kratko predstavili Zaključni račun proračuna Občine 
Bled za leto 2010. 
 
Razprave ni bilo, člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010 
za področje družbenih dejavnosti. 
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010. 

Glasovanje:  6 prisotnih,  ZA: 6 
 
 
Ad 3) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture -1; 

Marjana Burja je obrazložila, da se besedilo odloka spremeni zaradi  tega, ker je v 1. členu 
odloka  potrebno črtati  3.  točko, v kateri je naveden Kulturni dom Gorje, ki ne spada več v 
javno infrastrukturo  na področju kulture v občini Bled. 
 
Razprave ni bilo, člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme naslednje predloge sklepov: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

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

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

Glasovanje:  6 prisotnih,  ZA: 6 
 
 
Ad 4)  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled 
Neja Gašperšič je na kratko predstavila spremembe pravilnika, in sicer zaokrožitev zneskov 
(do sedaj so bili zneski preračunani še direktno iz tolarskih vrednosti), ter bolj jasna določitev, 
kdo je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka. 
Vanja Piber je opozorila, da naj se popravi tipkarska napaka, in sicer 10. člen mora biti 11. 
člen. 
Pavla Zupan je povedala, da je  Statutarno pravna komisija opozorila na napake v preambuli, 
ki naj se jih upošteva pri čistopisu.  
 
Razprave ni bilo, člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme  Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled. 

Glasovanje:  6 prisotnih,  ZA: 6 
 
 
Ad 5) Razno 

 Marjana Burja je povedala, da bo v prihodnji številki Blejskih novic objavljen razpis za 
dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev. K objavi razpisa občino zavezuje Zakon o javnih 
financah.  Za pridobitev  proračunskih sredstev se bodo morala kulturna društva prijaviti 
na razpis.  

 Vinko Poklukar je na kratko predstavil delo Komisije za šport, ki je bila imenovana po 
sprejetju proračuna za leto 2011.  Zaskrbljujoče je, da so proračunska sredstva   v 
proračunu za leto 2011 na področju športa  znižana za več kot eno tretjino.  

 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 17.40. 
 
 
Zapisala:     Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Neja Gašperšič    Radoslav Mužan 

 
 
 
 
 
 
 


