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Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 
Številka: 011-1/2011-14

  Datum:  23.02.2012 
 

Z A P I S N I K 

 
7. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 23. 02. 2012 
ob 19.00 v spodnji sejni (poročni) sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Janez Brence, 

Franci Pavlič in Klemen Pangerc  
Odsotna: Strgar Marija, Slavko Ažman 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Barbara Jančič, Nataša Hribar, 

Urška Vidmar 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

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

Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
5.  Razno. 

 
 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora, z dne 22. 11. 2011 
 
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 5. seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 
Točka 2)       Informacija o stvarnem premoženju Občine Bled 
 

Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič. 
 
Janez Brence je pohvalil delo občinske uprave glede realizacije njegove pobude, da se 
premoženje Občine Bled ovrednoti. Podal je le pripombo, da po njegovem mnenju ni popoln 
seznam popisanih javnih poti in da jih je bistveno več. Za primer je navedel pot na  Cesti v 
Vintar, ki je last gospe iz Beograda in ni označeno da je javna pot.  
Barbara Jančič je povedala, da so vse javne poti navedene v gradivu na straneh od 57 do 
59. 
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Tudi Srečko Vernig se je strinjal s pripombo Janeza Brenceta in predlagal, da se ponovno 
pregledajo javne poti Občine Bled. 
               
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (5 

prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili informacijo o 
stvarnem premoženju občine Bled. 
 
Točka 3)       Premoženjsko – pravne zadeve 
 
Uvodne obrazložitve za premoženjske pravne zadeve je podala Barbara Jančič.  
 
 

a) Odkup zemljišč parc. št. 227/6, 228/5, 231/2  k.o. Bohinjska Bela 
 

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

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 227/6, 228/5, 231/2 k.o. 
Bohinjska Bela v skupni izmeri 162 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. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1.sklepom. 
 
 

b) Odkup zemljišč parc. št. 339/1 in 340/1  k.o. Želeče  
 

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

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 339/1 k.o. Želeče v izmeri 
234 m2 in del zemljišča št. 340/1 k.o. Želeče v izmeri 447 m2 po ceni 20 € / m2. 

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

 
c) Prodaja zemljišča parc. št. 1191/4 k.o. Želeče  

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

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
 
Janez Brence je podal pripombo, da je predlagana cena v višini 75 €/m2 zemljišča prenizka, 
saj je zemljišče oddaljeno samo 20 m od jezera in je dostopna z vozilom.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  

Občine Bled, da potrdi prodajo zemljišča parc. št. 1191/4 k. o. Želeče v 
izmeri 69 m2 po ceni 75 €/m2. 

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

pogodbe. 
4. Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 

2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 

č) Odkup dela zemljišča parc. št. 709/5 k. o. Želeče 
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Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  

Občine Bled, da potrdi odkup dela zemljišča parc. št. 709/5 k. o. Želeče v 
izmeri cca 300 m2 po ceni 33,12 €/m2. 

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

pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 

2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 

d) Odkup stanovanjske enote v objektu Izletniška c. 22. 
 

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

(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  

Občine Bled, da potrdi odkup stanovanja (garsonjera) št. 6, v izmeri 26 m2 
v večstanovanjskem objektu št. 104, Izletniška cesta 22, po ceni 
40.000,00 €. 

2. Davek na nepremičnine plača prodajalec, vse ostale stroške v zvezi z 
ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 
2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

 
 

e) Uveljavljanje predkupne pravice in prodaja parc. št. 357/1 k. o. Bled 
 

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

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  

Občine Bled, da potrdi uveljavljanje predkupne pravice na javni dražbi za 
parc. št. 357/1 k. o. Bled – stavba TVD Partizan (Sokolski dom) za ceno 
180.000,00 €. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo parc. št. 357/1 k. o. Bled – 
stavba TVD Partizan (Sokolski dom) po ceni 200.000,00 € z neposredno 
pogodbo. 

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

pogodbe. 
5. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2012 se ustrezno dopolni 
v skladu s 1. in 2. sklepom. 

 
 
Točka 4)        Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu  
                       Občine Bled za leto 2012 – rebalans I. 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Nataša Hribar in Matjaž Berčon.  
 
Jana Špec je podala pohvalo Občini Bled, da je prevzela v občinski proračun določene 
stroške, ki so do sedaj bremenile Zavod za turizem Bled. 
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Janez Brence je opozoril, da bo Občina Bled po njegovi oceni morala dodatno zagotoviti 
9.800 € za finančno jamstvo iz proračuna Občine Bled. Natančna ocena tega stroška še ni 
znana. Zanima ga tudi, kdo bo Infrastrukturi Bled d.o.o. o zagotavljal točne podatke o številu 
članov v gospodinjstvih. 
 
Matjaž Berčon je povedal, da ima Infrastruktura Bled d.o.o. za večstanovanjske hiše že 
podatke o članih zaradi že vzpostavljenih evidenc o porabi vode. Povedal je tudi, da je 
ocena, da bo Občina Bled za finančno jamstvo morala zagotoviti med 12.000 € in 13.000 € 
do junija 2012, nato pa bo ta strošek bremenil gospodinjstva Občine Bled. 
 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 

Bled, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled, da se strinja, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občini Bled za leto 2012 – rebalans 1, v skladu s 73. členom Poslovnika 
Občinskega sveta občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009-UPB in 78/2009), obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled, da sprejme dopolnjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1. 

 
 
Točka 5)        Razno 
 

Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 20.10 uri. 
 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Z A P I S N I K 

6. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 27.2. 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. dr.Leopold Zonik,  

Ostali navzoči: Anton Mežan – podžupan, Marjana Burja - tajnica odbora, Matjaž Završnik – 

za 2. točko, Eva Štravs Podlogar – za točko 3. In 4. 

 

Predsednica je predlagala dnevni red, s tem, da se obravnava plan Zavoda za kulturo pred 

planom Turizma Bled. S tem so se strinjali člani odbora, zato so soglasno sprejeli predlagani 

dnevni red:  

 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 22. 11. 2011; 

2. Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012; 
3. Program dela Turizma Bled za leto 2012; 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 – 

rebalans 1; 
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije; 

6. Razno. 

  

 

Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje odbora, z dne 22.11.2011 

Predsednica odbora Davorina Pirc je člane odbora seznanila z aktivnostmi, ki so bile 

opravljene v zvezi z sodelovanjem z Biotehnično šolo Strahinj – v času od 3. Do 4. Junija bo 

organizirana floristična razstava na temo mladoporočencev . Predsednica je tudi povedala, da 

sestankov s posamičnimi gospodarsko turističnimi subjekti v januarju še ni bilo, ker je 

Turizem Bled organiziral delavnice v zvezi z izvajanjem kongresne dejavnosti.   

Člani odbora so nato soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 5. redne seje odbora z dne 22.11. 

2011. 

Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  

 

Ad 2) Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012; 

Direktor zavoda Matjaž Završnik je predstavil plan Zavoda za kulturo  za leto 2012 s 

poudarkom na predstavitvi investicije – dvigalo na grad.  

V razpravi, ki je sledila, so člani odbora predlagali: 

- jambo plakati z Bledom naj se ponovno pojavijo na vseh vhodih v Slovenijo – prav 

tako je več oglaševanja potrebno na Amikusovih panojih po večjih slovenskih krajih - 

pri tem je nujno potrebno skupno nastopanje s Turizmom Bled – na Bledu se namreč 

organizira veliko prireditev in dogodkov, zato se jih mora tudi več reklamirati tudi po 

Sloveniji.    

- ureditev parka ob občini, drevja okoli jezera in v zdraviliškem parku – to je projekt, ki 

se ga mora  lotiti občina in ga dati v svoj plan za naslednje leto.  

Člani odbora so nato soglasno s prejeli naslednji sklep:  

Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled da 

sprejeme program Zavoda za kulturo za leto 2012.   

Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  
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Ad 3) Program dela Turizma Bled za leto 2012; 

Program dela je predstavila direktorica Eva Štravs Podlogar s poudarkom na ključnih 

programih dela Turizma Bled v letu 2012.  

V razpravi, ki je sledila, so člani odbora imeli naslednja vprašanja: 

- imamo že sklep odbora, da je potrebno pri predstavitvah zaključnega računa in plana 

Turizma Bled predstaviti tudi priliv iz naslova turistične dejavnosti na Bledu. Tega 

podatka spet ni.  Člani odbora pričakujejo, da bo Turizem Bled do poročila o 

zaključnem računu Turizma Bled predstavil zahtevane finančne kazalce finančnega 

poslovanja turizma na Bledu.   

- člani odbora so predlagali, da Turizem Bled pripravi analizo o tem, kaj turisti 

pričakujejo od Bleda in koliko potrošijo.      

- kako pritegniti in kaj narediti za to, da pride več gostov iz območja BRIC (Brazilija, 

Indija, Kitajska, Rusija) na Bled? Bled nima pogojev za mondeni turizem – ciljna 

skupina mora biti višji srednji sloj prebivalcev - turistov iz teh državah.   

- Glede zime – člani odbora predlagajo, da naj se prouči ali bi bilo smiselno, da se v tem 

času osredotoči Bled tudi  na domačega, slovenskega gosta.  

- Kako je z ustanovnim aktom Turizma Bled – direktorica je povedala, da je pričela s 

postopki spremembe ustanovnega akta Turizma Bled.  

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednja sklep:  

Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 

potrdi Program dela Turizma Bled za leto 2012.   

Člani odbora do obravnave poročila o zaključnem računu zahtevajo informacijo o 

finančnem prilivu iz naslova turizma.  

Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  

 

Ad 4) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2012 – rebalans 1; 

Glede na to, da se kar nekaj sprememb pri rebalansu proračuna Občine Bled za leto 2012 

nanaša na področje turizma, je Eva Štravs Podlogar obrazložila te spremembe.  

Glede stavbe TVD Partizana so člani menili, da tako stanje kot je, je sramota za Bled oz. 

postaja »drugi Rikli«, zato se strinjajo s tem, da se sprejme odločitev o tem, da se ta prostor 

uredi. Podpirajo pa tudi predlog občine, da spodnja parkirišča postanejo last občine.  

Zatem so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,  

sprejme predlagan  rebalans proračuna občine za leto 2012.   

Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  

 

 

Ad 5) Osnutek Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije; 

Osnutek odloka je na kratko predstavila Marjana Burja.  

Z osnutkom odloka so se člani odbora strinjali, vendar želijo  dodatna pojasnila o finančnih 

posledicah sprejema tega odloka s strani pripravljavca, zato so sprejeli naslednji  sklep:   



7 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga, da pripravljavec osnutka odloka do seje 

Občinskega sveta Občine Bled poda podrobnejšo obrazložitev  19. člena osnutka odloka 

in višino   sredstev, ki jo bo moral za ta namen zagotavljati proračun Občine Bled v 

bodoče.  

Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  

 

 Ad 6) Razno  

Podžupan Anton Mežan je člane seznanil o aktivnostih, ki so bile vodene v zvezi z Bledcem 

in Agrarno skupnostjo Bled ter o dogodku in sicer »modne počitnice na Bledu« - na Bledu se 

bodo namreč slikali in predstavljali mladi modni ustvarjalci.  

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

Zapisala:      Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   

Marjana Burja                                                Davorina Pirc  

 

Odgovor direktorja BSC – g. Bogdana Filipiča na sklep članov Odbora za gospodarstvo 

in turizem pri obravnavi  5. točke dnevnega reda Osnutka Odloka o ustanovitvi 

Razvojnega sveta Gorenjske regije  in sicer:  

 

 

Razlaga 19.člena je sledeča: 

 

Država ne predvideva sredstev za kritje stroškov delovanja RRS, pač pa pokrivanje teh 

stroškov nalaga občinam-preko RRA. Ta praksa je bila uveljavljena že prej, ko je RRA 

predvidela določene stroške RRS, župani pa so o teh stroških odločali. Če so jih potrdili, je 

bila z občinami podpisana pogodba, RRA pa je potem te stroške poplačevala in samo 

dejansko nastale stroške občinam obračunala. 

 

Stroški, ki so nastajali pri delovanju RRS, so bili: delo predsednika RRS (ki ni redno in je 

moral napisati poročilo, kaj in koliko je delal za regijo, njegovi potni stroški ipd, potem delo 

vodij odborov in stroški delegacij/pogostitev/potovanj, če so nastali.   

 

Praktično je stvar izgledala takole: ocenjeni stroški za vse so bili na letnem nivoju npr 30.000 

EUR, dejansko nastalih je bilo (po računih, obračunanih urah, drugih stroških..) za 22.000 

EUR, teh 22.000 EUR je bilo po ključu razdeljenih na 18 občin Gorenjske, tako da je na 

vsako občino padel majhen strošek delovanja RRS.. 

 

Tako je logika financiranja delovanja RRS..torej samo, če stroški dejansko nastajajo….Če 

aktivnosti ne bo, tudi stroškov ne bo.. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

 

Bogo Filipič 

 

 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Številka:011-3/2011-16 

         Datum: 27-feb-2012 

 

Zapisnik 

 

7. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 27. februarja 2012, ob 16.30 

uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 

 

Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani:             

Pavla Zupan, Karmen Kovač  

Opravičeno odsoten: Anton Omerzel  

Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 

Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, 

ugotovil, da je komisija sklepčna, saj so prisotni štirje od petih članov (Anton Omerzel se je 

opravičil), ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 

 

Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje Komisije, z dne 23.11. 2011; 

2. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki; 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2012 – rebalans 1; 

4. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 

postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave; 

5. Predlog Osnutka Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije; 

6. Razno. 

 

 

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje komisije, z dne 23.11.2011 

 

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

soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 6. redne seje z dne 23.11.2011. 

 

 

Točka 2: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki  

 

Člani komisije so po pregledu sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 

 

SKLEP: 

Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 

Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki. 
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Točka 3: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1 

 

Člani komisije so po pregledu predloga odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 

Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2012 – rebalans 1. 

 

 

Točka 4: Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave  

 

Preambula se pri Statutu občine Bled, z redakcijskim popravkom, dopolni s številko Uradnega 

lista (67/2009). 

 

Člani komisije so po pregledu odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  

Predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 

postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave. 

 

 

Točka 5:  Osnutek Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije 

 

Člani komisije opozorijo na manjkajoči člen statuta v preambuli osnutka odloka in predlagajo 

dopolnitev le tega kot redakcijski popravek. Smiselno se preambula dopolni s 16. členom 

Statuta (Ur. l. RS 67/2009). 

  

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 

in sprejem Osnutka Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije po 

skrajšanem postopku. 

 

 

Točka 6: Razno 

 

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

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 

 

Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik komisije  

                     Mirna Vovk  
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Številka: 011-4/2011-12  
Datum: 23.2.2012  

 
ZAPISNIK 

 
6. redne redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila 
v četrtek, 23.2.2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana). 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar,  
Anton Omerzel, Peter Pogačar 
Opravičeno odsotna: Davorina Pirc 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, podžupan Toni Mežan, mag. 
Bojana Novak, mag. Barbara Jančič, Saša Repe; 
Infrastruktura Bled: Mirko Ulčar, Štefan Korošec (pri točkah 2 in 3); 
Protena d.o.o.: mag. Blaženka Pospiš Perpar (pri točkah 6 in 7). 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 24.11.2011; 
2. Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in Občine 

Gorje za leto 2012; 
3. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki; 
4. Premoženjsko-pravne zadeve; 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2012 – rebalans 1; 
6. Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave; 
7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave; 
8. Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled; 
9. Razno 
 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1915 
 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.  

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal 
potrditev.  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora, z dne 24.11.2011  
 
Člani odbora na Zapisnik 5. redne seje Odbora, z dne 24.11.2011, niso imeli pripomb, zato 
so sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 5. redne seje Odbora, z dne 24.11.2011.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

K točki 2: Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled in 
Občine Gorje za leto 2012 
 
Mirko Ulčar  je članom odbora predstavil novosti in Program ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Po razpravi so člani odbora predlagali, da Občinski svet sprejme naslednji:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi Program ravnanja s komunalnimi odpadki 
na območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 2012. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
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K točki 3: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki; 
 
Uvodno obrazložitev je podal Mirko Ulčar. Članom odbora je obrazložil, da se z novim 
sklepom o tarifnih postavkah urejata dve stvari in sicer  

1. potrjujeta se ceni za dve novi zakonsko predpisani storitvi: finančno jamstvo za 
deponijo in dodatna obdelava odpadkov, 

2. uvaja se nov pravičnejši način obračunavanja komunalnih odpadkov, ki temelji na 
načelu »povzročitelj plača«. 

Dodatna pojasnila sta podala tudi Štefan Korošec in Matjaž Berčon. V razpravi so sodelovali 
vsi člani odbora.  
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s 
komunalnimi odpadki 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 1 
 
 
K točki 4: Premoženjsko-pravne zadeve 
 
Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 
 

a) Odkup zemljišč parc. št. 227/6, 228/5, 231/2 k.o. Bohinjska Bela 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

b) Odkup zemljišč parc. št. 339/1 in 340/1 k.o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

c) Prodaja zemljišča parc. št. 1191/4 k.o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

č) Odkup dela zemljišča parc. št. 709/5 k.o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

d) Odkup stanovanjske enote v objektu Izletniška c. 22 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 

e) Uveljavljanje predkupne pravice in prodaja parc. št. 357/1 k.o. Bled 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. Na seji Občinskega 
sveta naj direktorica IEDC predstavi novo namembnost objekta.  
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Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 
K točki 5: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2012 – rebalans 1; 
 
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Članom odbora je obrazložil 
osnovna izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 2012.  
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.  
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 
K točki 6: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave  
 
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Blaženka Pospiš Perpar in  direktor občinske uprave. 
Članom odbora sta  predstavila DIIP učinkovite prenove javne razsvetljave. 
Po kratki razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 7: Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave; 
 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Članom odbora je predstavil celoten 
projekt skupaj s finančnimi posledicami ter terminski plan projekta.  
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 8: Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled; 
a) Mnenje k posegu v prostor; Legalizacija rekonstrukcije starejše stanovanjske hiše 

in dozidave na zemljiščih parc. št. 46 in 47 k.o. Zasip 

 

Točka je bila že na dnevnem redu 5. redne seje Odbora, pri čemer je takrat prevladalo 
mnenje, da si člani odbora pred sklepanjem ogledajo objekt, ki je predmet legalizacije. 
Člani Odbora so bili tokrat mnenja, da je objekt možno legalizirati in so predlagali 
sprejem naslednjega sklepa:  

Sklep: V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu 
Legalizacija rekonstrukcije starejše stanovanjske hiše in dozidave, na zemljiščih parc. 
št. 46 in 47 k.o. Bled, po projektu št. P-05/11 z dne september 2011, odg. vodja projekta 
Viktor Švab u.d.i.a..  
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 

b) Mnenje k posegu v prostor; oblikovanje SV strešine SZ prizidka na parc. št. 312/6 in 

317/7 k.o. Bled 

 

Obrazložitev je podala Saša Repe.  

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji: 
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Sklep: V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu 
Dozidave stanovanjskega objekta s turističnimi sobami na parc. št. 312/6, 317/5 in 
317/7 k.o. Bled, po projektu št. 2825 z dne oktober 2011 projektanta Kontura, d.o.o. 
Bled, Črtomirova 6/a, 4260 Bled, odgovorni vodja projekta Zora Završnik Črnologar, 
u.d.i.a.. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 

 

K točki 9: Razno  
 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 
19.15 uri zaključil. 
 
Zapisale:  mag. Barbara Jančič 
      Saša Repe 
                 mag. Bojana Novak 
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
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24.2.2012 
                                                                                                                           Številka: 011-582011-12 
  Z A P I S N I K 

6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 23. februarja 2012, ob 17. uri  v zgornji sejni sobi 

 
Navzoči člani odbora: Rado Mužan - predsednik odbora, Milan Rejc, Bojana Pipan, Vanja Piber, 
Pavla Zupan, Karmen Kovač  
Odsotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Vinko Poklukar (opr.) 
Ostali navzoči: župan Janez Fajfar (delno), Matjaž Završnik (k 2. Točki) in  Marjana  Burja 
 
Predsednik odbora Rado Mužan je pozdravil in v sprejem predlagal naslednji dnevni red, ki so ga člani 
odbora soglasno potrdili.  
 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora, z dne 24.11.2011;  
2.  Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012; 

3.  Soglasje k subvencioniranju cene storitve nege na domu; 

4.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2012 – rebalans 1; 

5.  Razno. 
 
 
Ad 1 ) Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora, z dne 24.11.2011 
 
Člani odbora  na zapisnik niso imeli pripomb,  sprejeli so  naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne  24.11. 2011. 
Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  

 
 
Ad 2) Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012  
 
Matjaž Završnik – direktor Zavoda za kulturo Bled je predstavil program dela zavoda za leto 2012. 
Povedal je, da so je ta plan potrdil tudi Svet zavoda. Člane odbora so zanimale načrtovane investicije 
na Blejskem gradu, ki jih je direktor tudi predstavil.  
V razpravi o planu zavoda za leto 2012 so Milana Rejca zanimali stroški  varovanja, ki jih  mora zavod 
plačati.   
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi program 
dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012.  
Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  

 
 
Ad 3) Soglasje k subvencioniranju cene storitve nege na domu; 
 
Marjana Burja je predstavila predlog spremembe deleža višine subvencioniranja nege na domu. Cena 
programa nege na domu ostane nespremenjena, spremeni se delež subvencioniranja te storitve s 
strani občine in sicer  iz dosedanjih 67,79 %  na 60 % cene, kar za občino pomeni zmanjšanje 
sredstev za cca 500 € mesečno, za občane pa to predstavlja povečanje plačila te storitve iz 
dosedanjih 32,2 % na 40 %. 
Enako višino subvencioniranja cene nege na domu je sprejela tudi Občina Gorje, Občina Radovljica 
pa ima že od 1.4.2011 nižje subvencioniranje cen. Občani Radovljice tako za storitev nege na domu 
na uro plačujejo naslednje zneske: ob delavnikih – 6,70 €, v nedeljah – 9,37 € in ob praznikih 10,04 €.   
V razpravi, ki je sledila, sta Milan Rejc in Vanja Piber menila, da je prihranek za občinski proračun v 
višini  500 € na mesec malenkosten, uporabniki tovrstnih storitev pa bodo morali plačevati še več. S 
tem so se strinjali tudi ostali člani odbora.  
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Marjana Burja je člane odbora tudi seznanila o tem, da je župan  pripravil srečanje  z vsemi, ki v občini 
delajo s starejšimi občani, Društvo upokojencev Bled pa je predstavil rezultate projekta Starejši za 
starejše, ki ga izvajajo že več let.  Rezultate tega projekta bodo člani odbora dobili po mailih. 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednja sklepa:  
 
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da poda  soglasje, 
da se cena storitve za socialno oskrbo subvencionira v višini 60 % iz občinskega proračuna. 
Cene storitev za socialno oskrbo za uporabnika storitev tako znašajo: 

- cena socialne oskrbe na domu 5,83 EUR na uro na delavnik, 

- cena socialne oskrbe na domu 8,16 EUR na uro v nedeljo, 

- cena socialne oskrbe na domu 8,75 EUR na uro na dan državnih praznikov. 
2. Spremenjena višina subvencioniranja stopi v veljavo z dnem 1. 3. 2012. 
Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 4  

 
Ad 4) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2012 – rebalans 1; 
 
Marjana Burja je predstavila spremembe v proračunu za leto 2012 za področje družbenih dejavnosti.  
Člani odbora so se s predlaganimi spremembami strinjali, zato so sprejeli naslednji sklep:  
 
Odbor za družbene dejavnosti se strinja s spremembami in dopolnitvami Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2012 – rebalans 1 za področje družbenih dejavnosti in predlaga, da 
Občinski svet občine Bled sprejme predlagane sklepe.  
Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  

 
 
Ad 5) Razno 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 18.

15.
 

 
 
Zapisala:                                                         
Marjana Burja   
 

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



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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                                                                                Številka: 032-7/2010-23 

         Datum: 21-nov-2011 

 

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.  
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Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 

 

SKLEPA: 

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.  
 


