
Z A P I S N I K 

17. redna seja Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki je bila v sredo, 27. 11. 2013, ob 15.30  

 

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Majda Loncnar, Uroš Ambrožič, Martin Merlak, Miran 
Vovk, Leopold Zonik;  
Ostali navzoči: Toni Mežan, podžupan Občine Bled, Primož Lah – Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Občin Bled in Bohinj, Petra Perko -  urad župana; 
Odsotni: Nuša Vogelnik Holzner; 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša na Odbor za 

gospodarstvo in turizem 

4. Sprejem Odloka o javnem redu in miru 

5. Razno 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
 
Davorina Pirc je predlagala, da odbor zamenja vrstni red obravnave posameznih točk – četrta 
točka se obravnava pred tretjo točko dnevnega reda. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 

Odbor za gospodarstvo in turizem je glasoval o sprejemu dnevnega reda in 
izglasoval spremembo vrstnega reda. 
 

Glasovanje: 6 prisotnih,  6 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 16. redne seje  
 
Uroš Ambrožič želi spremembo zapisa v 6. točki  zapisnika 16. redne seje  – »Uroš Ambrožič pa 

je omenil, da je ravno sedaj, ko naj bi uveljavili odlok, ki prepoveduje jadrnice na Blejskem 

jezeru, le-teh še več.« Bila je vzeta iz konteksta, zato  je potrebna dodatna obrazložitev, in sicer 

»Ob sprejetju novega odloka JRM je potrebno zagotoviti konkretno podlago za izvajanje Odloka 

JRM (pristojnosti in zadostno podporo na izvedbenem delu) v nasprotnem primeru je vse, kar se 

sprejema in potrjuje, brezpredmetno in v posmeh vsem, ki takšne in drugačne odloke 

sprejemajo.« Zgoraj naveden primer o jadrnicah pa služi le kot primer in je brez obrazložitve 

brezpredmeten! 

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 16. redne seje odbora s popravkom z 
dne 24.09. 2013. 
 
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA 



Ad 4) Sprejem Odloka o javnem redu in miru 

Primož Lah je razložil, da so v odlok dodane stvari, ki so bile izpostavljene na seji 
Občinskega sveta ter stvari, ki so bile izpostavljene s strani blejskih hotelirjev, predvsem 
v zvezi s stojnicami v povezavi z obratovalnim časom. Davorino Pirc je zanimala razlika 
med javnimi kraji oziroma javnimi površinami, če pa je, je potrebno paziti na dikcijo. 
Nadaljnje jo je zanimalo, kateri členi opredeljujejo ožje središče Bleda. Primož Lah je 
odgovoril, da ga omenjata 3. in 18. člen odloka. Nato je Davorina Pirc podala predlog, da 
se uredi možnost, da se očistijo vse glavne vedute Bleda, tako bi se zavarovale, oziroma, 
da ne bi bile zakrite, kar počnejo nekateri zasebni lastniki, ki jim ni mar za izgled mesta. 
Ob tem je Majda Loncnar omenila, da tudi kmetje ne spoštujejo, kdaj je dovoljeno gnojiti 
njive – gnojiti namreč ni dovoljeno med 15. novembrom in 15. marcem. Davorino Pirc je 
prav tako zanimalo, kakšni so običajno ulični nastopi in kako se razlikujejo od spontanih 
uličnih nastopov. 

Zaradi različnih mnenj in stališč je odbor sprejel: 

 

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da   
predlaga Statutarno pravni komisiji, naj prouči skladnost odloka z veljavno zakonodajo. 
 
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA  

 

Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša na Odbor 
za gospodarstvo in turizem 
 

Davorina Pirc je seznanila prisotne s predlogom proračuna Občine Bled za leto 2014 v 
delu, ki se nanaša na Odbor za gospodarstvo in turizem. Opozorila je na porast 
proračuna za 70 %, predvsem zaradi večjih obveznosti iz naslova investicije v 
informacijsko središče Triglavska roža Bled. Zmanjšana so sredstva za sofinanciranje RDO 
Gorenjska in sredstva za izvajanje programov RDO Gorenjska, povečana pa so sredstva 
predvsem zaradi vlaganj v TIC Bled. Hkrati ugotavlja, da občina ni aktivna na področju 
gospodarstva, kjer so zmanjšana sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski 
dejavnosti, se pa povečujejo sredstva za prostorsko dokumentacijo, kar je dobro, če bo 
prišlo do realizacije projektov.  
 
Majda Loncnar je pripomnila, da so se občutno povečala tudi sredstva na področju 
Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju, na kar je bilo razloženo, da 
gre to povečanje v glavnem na račun investicije v urejanje vaškega jedra Bohinjska Bela. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 

Odbor ugotavlja, da je bil proračun sestavljen v okviru danih možnosti, predvsem 
pa želi opozoriti, da eden od največjih razvojnih faktorjev na Bledu pomeni 
ureditev blejske promenade in njena oživitev. Odbor zato poziva, da občina ta 
projekt čim prej spelje. 
 



Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme Sklep o seznanitvi z Odlokom o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se 
nanaša na Odbor za gospodarstvo in turizem.  
 
Glasovanje:  6 prisotnih, 6 ZA  

 

Ad 5) Razno  
 

Člani odbora so bili seznanjeni z vsebino priprave OPPN - z vsebino podrobnega ožjega 
občinskega središča. Strinjajo se, da se aktivnosti na tem področju nadaljujejo, ker to 
zadeva področje z največjim turističnim potencialom. 
 
Davorina Pirc je predstavila pobudo srečanja Odbora za gospodarstvo in turizem s 
predstavniki Sava hoteli Bled, in sicer 17. decembra 2013 ob 11.30 uri na Občini Bled. 
Srečanje naj bi potekalo med hotelirji, Zavodom za turizem in občinsko upravo. Tema 
sestanka bodo sinergijski učinki delovanja vseh akterjev v turizmu v Občini Bled. 
sestanek je najprej organiziran s Sava hoteli Bled predvsem zato, ker so le ti največji 
turistični subjekt. 
 
Davorina Pirc je izpostavila investicijo DRSC v kolesarske poti Jesenice – Lesce – Bled v 
višini 1.900.000 EUR. Zanimalo jo je, kako občina spremlja ta projekt. Toni Mežan je 
omenil, da si je ogledal potencialno kolesarsko pot proti Bohinjski Beli, za katero občani 
predlagajo, da se jo kot tako uredi predvsem v smeri proti Zaki. Prizadevanja v tej smeri 
bi bila v tem trenutku nesmiselna, saj že na državni ravni potekajo aktivnosti za ureditev 
kolesarske steze z Bleda proti Bohinju.  
 
 
Seja je bila zaključena ob  17.00 uri. 
 
 
 
Zapisnik pisala: mag. Petra Perko            Predsedujoča seji  Odbora za gospodarstvo in 
turizem   
 

                                                             Davorina Pirc 



 
 
 

Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 

Številka: 011-1/2011-

 Datum:           26.11.2013 

Z A P I S N I K 
 

17. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 26.11.2013 s 

pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 

  

Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 

Ažman ( prihod 17.20 ) Strgar Marija, Srečko Vernig. 

Odsotni: 

Ostali prisotni: Janez Fajfar, Anton Mežan, Nataša Hribar, Matjaž Berčon 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 

2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje 

3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014. 

4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

5. Sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014 

6. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,   

     Bohinj in Železniki 

7. Razno 

 

Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
Dnevni red 17. Redne seje je bil  soglasno sprejet. (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 2)  Sprejem Zapisnika 16. redne seje  

Zapisnik 16. redne seje je bil soglasno sprejet.  (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 
 

Točka 4)       Sprejem  Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Na predlog proračuna 2014, ki je bil javni 

obravnavi od 4.10.2013 do 14.10.2013 so prispele 3 pripombe.  Poudaril je, da so velike potrebe 

na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij in obnov vodovodov in cest, 

vendar vsem potrebam ni mogoče ustreči glede na razpoložljiva sredstva. Sredstva namenjena 

za tekoče odhodke in transfere ostajajo na ravni leta 2013, kar pomeni, da se ne povečujejo niti 

za rast cen življenjskih potrebščin. 

V nadaljevanju je razprava potekala bolj v smislu pojasnil glede zadolževanja, kadrovskega 

načrta, selitve TNP. 

Jana Špec: Predlagala je, da v koliko bi bilo zbrano več turistične takse od predvidene naj se 

nameni za program prireditev oz. promocijo, glede na to, da je Bled turistična občina in  ker je 

turizem dejavnost, ki po vseh napovedih prinaša rast ( trenutno 3,5 %). 

Slavko Ažman: Predlagal je,  naj se pregleda najemna pogodba sklenjena s Savo Turizem d.d. za 

zemljišče v Veliki Zaki, ki v naravi predstavlja naravno kopališče, glede cene najema in naj se 

prouči možnost izvedbe javnega razpisa za omenjeno zemljišče. 



Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2014 in   

     2015 ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2014 in 2015.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s  

     stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2014. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2014. 

5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2014. 

6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja  

      kulture v Občini Bled v letu 2014. 

 

Točka 4)       Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  

 

a) Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2 k. o. Želeče 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi prenos lastninske pravice na zemljišču s parc. št. 

1018/2 k. o. Želeče v deležu 2593/10000 na Občino Gorje. 

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosita obe pogodbeni stranki v deležu 74,07 % 

Občina Bled in 25,93 % Občina Gorje. 

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2013 se ustrezno dopolni v skladu s 

1. sklepom. 

 

b) Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena (javne ceste) na nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro: 

- parc. št. 381, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 865, 866/1, 866/3, 867/1, 867/2, 868/3, 870, 

871, 873/1, 873/2, 874/1, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878/1, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 

886, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 897, 902/1, 902/2, 902/3, 872 k.o. Bled (ZKV 

1088), 

- parc. št. 868/3, 907/57, 907/58, 914/2, 914/4, 919, 921, 922/1, 922/3, 923/2, 924, 926, 928/2, 930, 

931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 938/3, 939/1, 939/2, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 

948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 967, 968, 970, 971, 996, 923/3, 923/4, 923/5, 

922/5, 922/6, 922/7 k.o. Bohinjska Bela (ZKV 963), 

- parc. št. 471/4, 471/6, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 

485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 491, 492, 493, 471/1 k.o. Zasip (ZKV 568), 

- parc. št. 463/17 k.o. Rečica (ZKV 54), 

- parc. št. 433/4, 723/3, 723/4, 1342/61-70, 1342/73, 1343, 1344/1, 1344/3, 1346, 1347/1, 1347/2, 

1348/1, 1349, 1350, 1351/1, 1352, 1354/1, 1354/3-13, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359/1, 



1359/3, 1360/2, 1360/3, 1361, 1362, 1363/1-8, 1363/10-27, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 

1368/2, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1373/2, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 

1380, 1381, 1383-1390, 1392, 1399, 1400, 1353/1, 1353/3, 1353/4, 1360/1, 1382/2, 1345/1, 1363/9, 

1377/4, 1377/5, 1360/5, 1360/6, 1382/3-6 k.o. Ribno (ZKV 748), 

- parc. št. 1075/100, 1075/101, 1076/59, 1199/1, 1199/2, 1199/290, 1224/1, 1224/2, 1225/1-6, 

1226-1233, 1234/2, 1235, 1237, 1238/1-10, 1238/13, 1240, 1242, 1249, 1253, 1254, 1255, 586/101, 

586/102, 586/121, 586/74-83, 586/88, 586/90, 1244/2, 1246/2, 1234/3 k.o. Selo pri Bledu (ZKV 

1099). 

Lastninska pravica se vpiše v korist Občine Bled in izvede se vknjižba zaznambe javnega 

dobra lokalnega pomena. 

c) Menjava dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. 
Zasip 

 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip iz 

javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip v 

izmeri 31 m2 za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. Zasip v izmeri 34 m2 in pooblašča župana 

za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 

 

d) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip iz 

javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip v 

izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 

 

e) Zamenjava zemljišč parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014  k.o. Želeče za zemljišče parc. št. 
1091/7 k.o. Želeče 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč s parc. št. 1080/7, 1008/44 k.o. 
Želeče po ceni 27,60€ / m2 in s parc. št. 1014 k.o. Želeče po ceni 23,00€ / m2, za zemljišče 
s parc. št. 1091/7 k.o. Želeče v izmeri 1.018 m2 po ceni 10,00€ / m2. Razlika v ceni se 
ustrezno doplača.  

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

f) Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 



 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip in dela 
zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last 
Občine Bled. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip v 
izmeri 11 m2 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip v izmeri pribl. 20 m2 po ceni 
40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
 

Točka 5)   Sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto  

                    2014 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da 

sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014. 

 

Točka 6)   Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in   

                      redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 

 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  S strani Občine Železniki je prispela pobuda, da se 

povežejo v MIR Bled, Bohinj, ker je to geografsko smiselno. 

 Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (7 prisotnih: 7 

ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da 

sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 

Bohinj in Železniki. 

Točka 7)   Razno 

Ni bilo razprave. 

  
Seja je bila  zaključena ob 18.15 uri. 
 

Zapisnik pisala 

Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 

    PREDSEDNICA ODBORA 

    Jana Špec, univ. dipl.ekon. 

 



     Številka: 011-4/2011  
     Datum: 28. 11. 2013  

  
ZAPISNIK 

 
17. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 28. 
11. 2013, ob 16. uri v sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina 
Pirc, Peter Pogačar, Anton Omerzel 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje 
urejanja BL- S 24 Mlino 
6. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
7. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 
središče Bleda« 
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Severna 
razbremenilna cesta na Bledu« 
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu 
10. Razno 
Začetek seje: ob 1615, zaključek seje: ob 1730 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje  
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 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 16. redne seje Odbora 
Člani odbora na Zapisnik 16. redne seje Odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 
16. redne seje Odbora.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
a. Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2 k. o. Želeče 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  



Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
b. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so predlagali, da je v prihodnje grafična priloga 
sestavni del gradiva. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
c. Menjava zemljišča s parc. št. 471/9 k.o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
d. Prodaja zemljišča s parc. št. 471/10 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
e. Zamenjava zemljišč parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014 k.o. Želeče za zemljišče parc. št. 1091/7 
k.o. Želeče 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
f. Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe.  
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje 
urejanja BL- S 24 Mlino 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Odbor je bil na seji seznanjen z informacijo, da bo župan točko 
umaknil z dnevnega reda seje Občinskega sveta, zato ni bilo razprave in člani odbora niso sklepali o 
predlaganih sklepih. 
 
Ad 6) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 



Odbor je bil na seji seznanjen z informacijo, da bo župan točko umaknil z dnevnega reda seje 
Občinskega sveta, zato točka ni bila obravnavana. 
 
Ad 7) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 
središče Bleda« 
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora se strinjajo s pričetkom postopka OPPN ožje 
središče Bleda z razlogom, da se tudi z ureditvijo prostora jasneje določi območje osrednjega dela 
Bleda.  
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Občinski svet Občine Bled Sprejme Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«. 
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 8) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»Severna razbremenilna cesta na Bledu« 
Uvodno obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora se strinjajo s pričetkom postopka OPPN 
»Severna razbremenilna cesta na Bledu«. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Severna razbremenilna cesta na Bledu«. 
 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 9) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu 
 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Gre za novogradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 
645/1 k.o. Želeče, etažnosti K + P + 1, ki upošteva značilnosti okoliške pozidave. Projektantka 
predlaga individualno obravnavo oblikovanja v nadstropni etaži, ki na način izzidka tvori drugačno 
oblikovanje strehe od predpisanega. Gre za izzidek nadstropja na celotni južni fasadi, ki predstavlja 
boljšo izkoriščenost prostorov in obenem v smislu energetske učinkovitosti opravlja funkcijo 
senčenja pritličnih prostorov. Rezultat tega je pultna, ravna strešina izzidka, kar je predmet 
odstopanja od določil, saj odlok sicer predpisuje enovit naklon strehe od 38 do 42 stopinj. Glede na 
lokacijo v območju novejše stanovanjske gradnje na Dindolu, kjer je tovrstno oblikovanje ustrezno in 
glede na utemeljitev odgovorne projektantke, strokovna služba predlaga Odboru potrditev 
odstopanja.  
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
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 »Novogradnja 
stanovanjske stavbe« št. projekta 18/12, z dne november 2013, na zemljišču parc. št. 645/1 
k.o. Želeče, odg. vodja projekta Jasna Adriana Starc, u.d.i.a..  
 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 10) Razno 

- Pod točko razno je predsednik odbora predlagal obravnavo dveh novih posegov v prostor po 
26. členu Odloka o PUP PC Bled, za katera pa člani odbora niso prejeli gradiva. 

a) Odstopanje od oblikovalskih določil za gradnjo brunarice nad mehanično delavnico na parc. 
št. 1054/1, 1054/2, 1054/3 k.o. Ribno. Gre za odstopanje določil višine obstoječega objekta 
delavnice, ki je 4,5 m in presega dopustno višino 2,8 m za kletne etaže. Glede na navedeno 
načrt nadzidave ne ustreza določilom PUP, kar je bilo ugotovljeno v postopku na Upravni 
enoti v Radovljici konec meseca septembra. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine je v 
navedeni zadevi podal mnenje, da ne gre za poseg, ki bi ga lahko šteli med posege, ki bi imeli 
za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, zaradi česar 
bi bilo gradnje dopustno oblikovati v kontrastu z okoljem. Tudi zaradi tega strokovna služba 



posega ni predložila odboru. Obenem je mnenje strokovne službe, da je stanovanjski objekt 
kot nadzidavo potrebno oblikovno uskladiti z obstoječo delavnico, ki je po tipologiji povsem 
drugačen objekt kot brunarica.  
Posamezni člani odbora so predlagali sprejem odstopanja od določil, saj naj bi šlo za že 
izveden objekt. Z dejstvom, da je objekt že zgrajen, strokovna služba in večina članov odbora 
ni bila seznanjena, saj je bil postopek za izdajo gradbenega dovoljenja še pred dvema 
mesecema na Upravni enoti zavrnjen. Glede na navedeno in tudi iz razloga, ker točka ni bila 
na dnevnem redu in posledično z vsebino niso bili seznanjeni, so si Slavko Ažman, Davorina 
Pirc in Majda Loncnar želeli stanje ogledati na lokaciji. Po razpravi je predsednik odbora 
kljub mnenju posameznih članov odbora dal na glasovanje naslednji sklep: 

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 višini kletne etaže 4,5 m v 
projektu »Gradnja enostanovanjskega objekta« št. projekta 04/2012, z dne februar 2012, 
dopolnitev maj 2013, na zemljišču parc. št. 1054/1, 1054/2, 1054/3 k.o. Ribno, odg. vodja 
projekta Polona Čeh, u.d.i.a..  
 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 3 
 

b) Odstopanje od oblikovalskih določil za gradnjo nadstrešnice na parc. št. 1085/7 k. o. Želeče. 
Gre za predlog nadstrešnice s položno streho, izvedene kot prizidek k obstoječemu 
stanovanjskemu objektu tipa jurček. Nadstrešek predvideva položno enokapno streho, kar bi 
skupaj z osnovno streho objekta tvorilo lomljeno strešino. Navedeno PUP eksplicitno 
prepoveduje. Jurček z značilno strmo strešino in slemenom v smeri krajše stranice je 
kvalitetna arhitektura iz 70. let prejšnjega stoletja. Nadstrešek s strešino, ki ni skladna z 
naklonom osnovne strehe, je arhitekturno neustrezen, zato je strokovna služba investitorki v 
postopku na Upravni enoti v Radovljici predlagala, da je v danem primeru oblikovno 
najustreznejša postavitev nadstreška z ravno streho, ki se višinsko, z oblikovanjem in 
uporabo materialov navezuje na kap obstoječega objekta. Nadstrešek z ravno, pohodno 
streho je skladen z določili PUP, zato ni razloga za odstopanje od oblikovalskih določil, še 
posebej tudi zato, ker PUP lomljene strešine, kar bi nadstrešek skupaj z osnovno strešino 
predstavljal, eksplicitno prepoveduje.  
Iz razloga, ker točka ni bila na dnevnem redu in posledično z vsebino niso bili seznanjeni, so 
se člani odbora strinjali, da se točka obravnava na naslednji seji odbora s predhodnim 
ogledom na terenu.  

 
- Davorina Pirc je postavila vprašanje, ali se državna kolesarska pot Jesenice - Lesce - Bled, za 

katero je v državnem proračunu planiranih 1.900.000 €, gradi tudi na območju Občine Bled. 
Saša Repe je pojasnila, da je v trasi te poti zajeta le obstoječa kolesarska pot od Savskega 
mosta v Betinu do Ljubljanske ceste.  

 
- Ludvik Kerčmar je predstavil elektronsko sporočilo, ki ga je vsem svetnikom posredovala ga. 

Marija Race v zadevi pripombe na OPN za parc. št. 78/1 k.o. Podhom. V elektronskem 
sporočilu je navedeno, da naj bi morebitna gradnja na navedenem zemljišču ogrožala 
obstoječe hiše in da je pred potrditvijo predloga v OPN potrebno izvesti geološko hidrološke 
raziskave.  
Člani odbora predlagajo, naj stroka oceni, ali so razmere za gradnjo na zemljišču ustrezne.  

 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 17.30. uri 
zaključil. 
 
Zapisala:     
Saša Repe       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 
  Janez Petkoš 

 



Z A P I S N I K 
16. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 28.11. 2013  ob 17. uri 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora,    Anton Mežan,  Pavla Zupan, Bojana Pipan, 
Milan Rejc 
Opravičeno odsotni: Vanja Piber  
Ostali navzoči: Igor Justin, Neja Gašperšič 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je predlagala točke dnevnega reda: 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
4. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

letnega programa športa v Občini Bled - 3 
5. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
6. Razno 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
 
Člani odbora so dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 15. redne seje  
 

Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 

Potrdi se zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti. 

Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 

 
 
Ad 3) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
 
Kratko obrazložitev je podala Neja Gašperšič.  Po javni razpravi so bile upoštevane spremembe v 
okvirih možnosti. 
Karmen Kovač je vprašala, kako je glede investicije v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca 
Bled. Odgovor je bil, da je v teku postopek pridobivanja kredita.  
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
predlog Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 4) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3 
 
Obrazložitev je podal Igor Justin. Povedal je, da gre za tri dopolnitve Pravilnika, dodatno pa je 
dodana  še  priloga, ki je nastala zaradi potreb po spremembah tekom leta  glede praktičnega 
izvajanja pravilnika. Gre predvsem za to, da je dodana kategorija »Interesni programi šole in 
vrtca (Zlati sonček, Krpan, ipd.) in da zajema večje število otrok, vključeni v športne dejavnosti. 



Pavla Zupan je vprašala, kako  je poskrbljeno za invalidno mladino. Igor Justin je odgovoril, da  
na Bohinjski Beli že obstaja oblika dejavnosti za invalidno mladino in obstaja interes za 
pridobitev sredstev. 
Milan Rejc je izpostavil, zakaj je v pravilniku definirano, da  je urna postavka 45 minut in ne 60 
minut. Igor Justin je odgovoril, da gre za to, da so nekatere društva imela dejavnost ovrednoteno 
na 60 minutne ure, nekatere  pa na šolske ure 45 minut. Zato je bilo potrebno poenotiti.  
Milana Rejca je še zanimalo, kdo je prejemnik sredstev za programe Zlati sonček in Krpan. 
Odgovor bo prejel na naslednji seji Odbora za družbene dejavnosti. 
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Bled – 3 ter Prilogo pravilnika s popravki kot čistopis. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 5) Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Kratko obrazložitev je podala Neja Gašperšič. Gre za spremembe  Statuta Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG), ki sledijo spremembam Odloka o preoblikovanju OZG.  Na predlog OZG vseh 18 
občin  Gorenjske sprejme Statut OZG v istem besedilu. 
Razprave ni bilo.  Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme  
Spremembe in dopolnitve  Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG). 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pavla Zupan je pripomnila, da naj bo gradivo za občinsko sejo dostavljeno vsej tri dni prej (po 
poslovniku je en teden prej).  Tudi zapisniki odborov so po njenem mnenju dostavljeni prepozno 
(šele na seji občinskega sveta), saj svetniki ne morejo šele takrat brati zapisnikov in slediti seji.  
Seja je bila zaključena ob 18

00 
uri. 

 

 

Zapisala:                                                         

Neja Gašperšič 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 

                  Karmen Kovač 
 
 



   

        Datum: 3.12.2013 
 

Zapisnik 
 

1. izredne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek, 
3. decembra 2013, ob 15.00 uri, v sejni sobi hotela Astoria. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš in člani: Jana Špec, Davorina Pirc in Miran Vovk       
Ostali prisotni: Janez Fajfar, župan  
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na 
prisotnost štirih članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s 
sklicem seje.  
 
Komisija soglasno sprejme 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Sprejem čistopisa Pravilnika o priznanjih 
3. Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta  
 
 
 
Točka 1:  Sprejem dnevnega reda 1. izredne seje       
 
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP 1/1a: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red 1. 
izredne seje.  
 
 
Točka 2: Sprejem čistopisa Pravilnika o občinskih priznanjih 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 2/1a: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme čistopisa Pravilnika o 
občinskih priznanjih. 
 
 
Točka 3:       Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta 
 
Obrazložitev A 
Občinska uprava Občine Bled je dne 21.10.2013 prejela dopis Upravne enote Radovljica, da je v 
postopku ugotovitve dejanskega prebivališča, dne 16.8.2013 po dokončnosti odločbe v register 
stalnega prebivalstva vpisala nov naslov Vinka Poklukarja in sicer Poljšica  pri  Gorjah 75, 
Zgornje Gorje.  
 
Na podlagi 4. odstavka 5. člena Zakona o lokalnih volitvah pa ima volivec volilno pravico (tako 
pravico voliti kot biti voljen) v občini, v kateri ima stalno prebivališče  
Svetniku občinskega sveta, na podlagi 1. alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi preneha 
mandat, če izgubi volilno pravico. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski 
svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata (izguba volilne pravice). 



 
Občinski svet na podlagi 3. odstavka 22. člena Statuta Občine Bled,  sprejme ugotovitveni sklep 
na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Članu občinskega sveta preneha 
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O 
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev 
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega 
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 
 
 
Obrazložitev B: 
Občinska uprava Občine Bled je dne 6.11.2013 prejela dopis svetnika mag. Leopolda Zonika, da 
ima novo stalno prebivališče in sicer Mlaka pri Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
Na podlagi 4. odstavka 5. člena Zakona o lokalnih volitvah ima volivec volilno pravico (tako 
pravico voliti kot biti voljen) v občini, v kateri ima stalno prebivališče. 
Svetniku občinskega sveta, na podlagi 1. alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi preneha 
mandat, če izgubi volilno pravico. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski 
svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata (izguba volilne pravice). 
 
Občinski svet na podlagi 3. odstavka 22. člena Statuta Občine Bled,  sprejme ugotovitveni sklep 
na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Članu občinskega sveta preneha 
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O 
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev 
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega 
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 
 
 
 
Člani komisije so na predlog predsednika s 3 glasovi ZA in 1 (enim vzdržanim - ga. Špec) 
soglasno sprejeli 
SKLEP 2/1a: 
 
Sklep A/ 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z dejstvom vpisa 
novega naslova občinskega svetnika Vinka Poklukarja v registru stalnega prebivalstva in 
sicer na naslov Poljšica  pri  Gorjah 75, Zgornje Gorje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme ugotovitveni sklep: 
 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet občine 
Bled na svoji …... redni seji, dne ………2013 sprejel  



 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Vinka Poklukarja v registru stalnega prebivalstva in sicer na naslov Poljšica  pri  
Gorjah 75, Zgornje Gorje.  

 
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je svetniku Vinku Poklukarju, iz razloga izgube 
volilne pravice, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, z dnem 3.12.2013, prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Bled.   
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Bled.  
 
 
 
SKLEP B/ 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z dejstvom vpisa 
novega naslova občinskega svetnika Leopolda Zonika v registru stalnega prebivalstva in 
sicer na naslov Mlaka pri Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme ugotovitveni sklep: 
 
Na podlagi 37. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 
22. čl. Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 in 87/2012) je Občinski svet občine 
Bled na svoji …... redni seji, dne ………2013 sprejel  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

Občinski svet Občine Bled se seznani z dejstvom vpisa novega naslova občinskega 
svetnika Leopolda Zonika v registru stalnega prebivalstva in sicer na naslov Mlaka pri 
Kranju, Na Griču 39, 4000 Kranj. 
 
Občinski svet občine Bled ugotovi, da je svetniku Leopoldu Zoniku, iz razloga izgube 
volilne pravice, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi, z dnem 3.12.2013, prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Bled.   
 
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Bled. 
 
 
 
Točka 4:         Razno 



 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.20 uri. 
 
 
                                                 Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 



Datum: 3-dec-2013 
 
 
ZAPISNIK 
16. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 3. decembra 2013, ob 15.30 uri, v 
konferenčni dvorani hotela Astoria. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen 
Kovač in Anton Omrzel. 
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, ter seznanil prisotne s predlaganim novim dnevnim redom. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Sprejem zapisnika 16. redne seje  
3. Obravnava dnevnega reda 17. seje OS 
4. Razno 

 
 
Točka 1 Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli  
SKLEP 1/17 
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 
 
 
Točka 2  Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje komisije, z dne 25.9.2013 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 2/17 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 16. redne seje z dne 25.9.2013. 
  
Točka 3            Obravnava dnevnega reda 17. seje OS 
 
Predsednik komisije seznani člane, da so občinski svetniki prejeli popravljen dnevni red skupaj s 
predlogi sprememb sklepov k posameznimi točkami dnevnega reda in sicer: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Ugotovitev mandatov članov občinskega sveta 
3. Sprejem zapisnika 16. redne seje 
4. Pobude in vprašanja 
5. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 
6. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
7. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014 
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 

središče Bleda« 
9. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

»Severna razbremenilna cesta na Bledu« 
10. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Bled, Bohinj in Železniki 



11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 
letnega programa športa v Občini Bled - 3 

12. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
13. Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih 
14. Razno 

 
 
 
POPRAVLJENI PREDLOGI SKLEPOV OBSTOJEČIH TOČK: 
 

 K točki SPREJEM PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BLED – 3 na 
predlog pripravljavcev in Odbora za družbene dejavnosti predlagam dopolnjen sklep: 

 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 3 ter Prilogo pravilnika 
s popravki kot čistopis. 
 
 

 K točki SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN BLED, BOHINJ IN ŽELEZNIKI na predlog 
pripravljavcev ter na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled (… na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb …) 
predlagam dopolnjen sklep: 

 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki po skrajšanem postopku na podlagi 4. alineje 1. 
odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 
 

 K točki SPREJEM OSNUTKA PRAVILNIKA O OBČINSKIH PRIZNANJIH na predlog 
KMVVI in na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled (… na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb …) 
predlagam dopolnjen sklep: 

 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnika o občinskih priznanjih po skrajšanem 
postopku na podlagi 4. alineje 1. odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled. 
 
 
 
Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/17 
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo 
predlaganega gradiva dnevnega reda 17.seje občinskega sveta Občine Bled.  
 
 
Točka 13             Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila 
zaključena ob 15.50 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                                                                          Predsednik komisije 
                                                                                                               Miran Vovk  



 


