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Številka: 034-1/2009 
Datum: 17-feb-2009 

  
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE BLED 

 
 
 
 
Spoštovani! 
 

  
Za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, v prilogi posredujemo: 
 
 
 zapisnike delovnih teles:  

o Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem; 
o Odbora za gospodarsko infrastrukturo; 
o Odbora za turizem; 
o Odbora za prostor in varstvo okolja; 
o Statutarno pravne komisije. 

 
 
 

 
 
            
        Janez Fajfar, 

univ. dipl. etnolog, prof. geografije 
župan Občine Bled 
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Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem  

Številka: 011-7/2009 
 Datum:  10.2.2009 

 
Z A P I S N I K 

 
14. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je 
bila v torek, 10.2.2009 ob 19.00 uri v poročni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec,  podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko 
Vernig, Anton Končar in Pavlič Franci  
Odsotni: Slavko Ažman, Jure Ažman 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Boris Malej, predstavniki WTE, Barbara Jančič in 

Maksimiljan Osvald 
 
Za sejo je bil predlagan  naslednji dnevni red: 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 8.12.2008;  
2.  a. Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008; 

b. Poročilo o delu posvetovalnega organa; 
3.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 1098/2 
k.o. Želeče; 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče; 
4.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč parc. št. 229/4 in 231/2 k.o. Bohinjska 

Bela; 
5.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč – Jamova ulica;  
6.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica (Koroška 

cesta); 
7.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. Rečica; 
8.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip;  
9.  Razno. 
 
Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so 
soglasno sprejeli dnevni red. 
 
Direktor občinske uprave, Boris Malej, je obrazložil razloge za skupno sejo z Odborom za 
gospodarsko infrastrukturo in opravičil odsotnost župana Janeza Fajfarja in podžupana 
Bojana Žerovca. 
V nadaljevanju je potekala skupna seja z Odborom za gospodarsko infrastrukturo, ki sta jo 
vodila oba predsednika. 
 
Točka 1)   
a)  Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE direktor g. Günter Faust.  
Članom odbora je na kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne 
naprave, ter predstavil trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. V 
nadaljevanju je prisotnim predstavil tudi finančno poročilo o izvedenem projektu. 
V razpravi je g. Pogačar članom odbora podrobno obrazložil stanje zgrajenega 
kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih, ki ga je gradil koncesionar iz razpoložljivih 
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sredstev iz kredita. Povedal je, da je bila kapaciteta Centralne čistilne naprave povečana za 
cca. 10 % od načrtovane in sicer zaradi ukinitve malih čistilnih naprav v naselju Ribno in 
Bohinjska Bela. Koncesionar je za Centralno čistilno napravo že pridobila uporabno 
dovoljenje, trenutno pa delno omejujejo njeno delovanje izvirske čiste vode ( potok Ušivc), ki 
skupaj z odpadnimi vodami dotekajo na čistilno napravo. G. Faust je povedal, da 
pooblaščene institucije v skladu s zakonodajo delajo nadzore obratovanja čistilne naprave 
(monitoringe) in da do danes izvedene meritve niso odstopale od predpisanih. Gradnja 
kanalizacijskega sistema se bo nadaljevala v letu 2009 – 2010 na območju spodnjih Dob, 
Levstikove c. Planinske c., Zagoric, Partizanski cesti, delno v KS Rečica ( Triglavska c. ), 
Zasip ( Pod hribom, Rebr, pod Sebenjsko c. ), Zgornje Gorje, Spodnje Gorje, Grabče, Krnica. 
Za zaključek projekta bo potrebno zagotoviti še cca. 1,5 mio € finančnih sredstev. 
G. Pretnarja je zanimal kanalizacijski sistem, ki ga je koncesionar gradil ob Rečiški cesti. 
G. Verniga je zanimalo, koliko priključkov je načrtoval koncesionar. G. Faust je povedal, da je 
na starem kanalu možnih 2088 priključitev, na novo zgrajenem kanalu pa 1700 priključitev. V 
preteklih mesecih je bilo izvedenih cca. 300 priključitev. 
G. Verniga je zanimalo, koliko je bilo do sedaj zbranih sredstev iz naslova priključnin. Zbranih 
sredstev iz naslova priključnin je bilo 366.422,50 € in sicer za cca. 300 – 400 priključitev. 
Go. Jano Špec je zanimalo, kaj je bil vzrok, da teh prihodkov ni bilo pobranih več, oziroma 
kdaj bo občina pričela izdajati odločbe. 
G. Malej je povedal, da je koncesionar pripravil poseben program z vsemi podatki, ki so 
potrebni za izdajo odločb. Predvidoma se bodo odločbe pričele izdajati v mesecu marcu. 
Prav tako sta se koncesionar in občina dogovorila, da bo v času, ko bodo občani imeli 
določena vprašanja oziroma pritožbe na izdane odločbe, bo koncesionar imel svojega 
predstavnika na sedežu občine Bled, ki bo reševal odprte zadeve oziroma odprta vprašanja. 
G. Vernig je imel vprašanje glede dolžine starih kanalov ( 40 km ) in novih kanalov (35 km); 
skupaj cca. 75 km. Prav tako so ga zanimala finančna sredstva, ki so bila porabljena za 
projekt, glede na finančni plan po koncesijski pogodbi. Podana mu je bila obrazložitev in 
sicer celotni projekt v višini cca. 10,3 mio €  se financira iz sredstev kredita ( cca. 7,5 mio €), 
0,77 mio € iz naslova priključnin, ostala sredstva v višini cca. 2,2 mio € pa so sredstva, ki jih 
bo zagotovila občina iz naslova okoljske dajatve. Zato so bila določena območja izvzeta iz 
koncesijske pogodbe in sicer območja Ribno, Koritno, Bodešče in zaledje Prešernove. Za ta 
namen je bilo sedaj zbranih in porabljenih sredstev v višini cca. 2,5 mio €. G. Malej je 
povedal, da je bilo med občino in koncesionarjem kar nekaj odprtih finančnih zadev, ki pa so 
bile delno medsebojno že usklajene. Trenutno je med koncesionarjem in občino Bled še 
nekaj odprtih vprašanj na finančnem in pravnem področju, ki pa jih bo potrebno medsebojno 
še uskladiti. 
G. Verniga je zanimalo, koliko km je potrebno zgraditi še kanala, da se bo projekt zaključil, 
oziroma, zakaj je pri projektu nastala razlika med planiranimi in načrtovanimi investicijami. G. 
Faust je pojasnil, da je do zaključka projekta potrebno zgraditi še cca. 6 km kanalizacijskega 
sistema, razlike med planiranimi in načrtovanimi investicijami pa so nastala zaradi nepravilne 
opredelitve posameznih področij. 
G. Vernig je opozoril, da vrednost projekta ne sme biti presežena, s tem pa tudi cena 
storitve, ki jo bodo plačevali uporabniki kanala. G. Faust je povedal, da je potrebno najprej 
uskladiti  finančne zadeve, ki so trenutno odprte še med koncesionarjem in občino. Glede na 
trenutno stanje izvedenega projekta je g. Faust članom odbora povedal, da koncesionar ne 
predvideva preseženo vrednost projekta, prav tako pa ostaja cene storitve odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na nivoju, ki je določena v koncesijski pogodbi ( max. cena storitve je 
1,32 €). Pri tem je poudaril, da koncesionar gradi kanalizacijo glede na razpoložljiva finančna 
sredstva. Ob tem je povedal, da je koncesijska pogodba sklenjena po enotnih cenah za 
izvedbo kanala na tekoči meter, ki pa je odvisna predvsem od kvalitete vgrajenih materialov 
in globine položenega kanala. G. Vernig je prisotne še enkrat opozoril da je cena izvedbe 
celotnega projekta ključnega pomena. G. Faust pa je pripomnil, da se projekt trenutno izvaja 
na nivoju, kot je določen v koncesijski pogodbi, vendar bo koncesionar  pripravil noveliran 
finančni in terminski plan. 
G. Verniga je zanimalo, kako je z ločevanjem odpadnih in meteornih voda. 
G Faust je povedal, da se je na nekaterih območjih gradil ločen kanalizacijski sitem, 
predvsem na območju zaledja Prešernove ceste. Kljub temu so meteorne vode speljane v 
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mešan kanalizacijski sistem, ki je voden na Centralno čistilno napravo. Povedal je, da 100% 
ločitve meteornih in odpadnih voda ne bo mogoče zagotoviti, vendar občina in koncesionar 
stremita k temu, da se iz kanalizacijskega sistema izloči čim več čistih voda. Glede na 
porabo pitne vode v obeh občinah je količine odpadnih voda cca. 850.000 m3, vendar bo ta 
količina voda, ki dotekajo na Centralno čistilno napravo, vedno presežena, predvsem zaradi 
izvirskih in meteornih voda. G. Vernig je dodal, da uporabniki kanalizacijskega sistema v 
občini Radovljica plačujejo storitev za cca. 40 % ceneje kot v občini Bled. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance so se seznanili s Poročilom o izvajanju koncesije 
z WTE za obdobje 2002 - 2008. 
 
 
b) Poročilo o delu posvetovalnega organa 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Boris Malej. 
 
Jana Špec je postavila vprašanje, ali so med Občino Bled in podjetjem WTE rešene težave 
→ grožnja s tožbo in bojazen, da bo Občina Bled morala odplačevati kredit. 
Boris Malej je odgovoril, da je sredstev zaenkrat dovolj in ni potrebno, da so odnosi zaostreni  
ter tudi ne bo tožbe. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance so se seznanili s Poročilom o delu 
posvetovalnega organa. 
 
Po tej točki je odbor za proračun in finance nadaljeval s svojo sejo. 
 
 
Točka 2)  Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 8.12.2008 

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec. 
 
Jana Špec je podala ugotovitev, da je realiziran sklep 12. Seji odbora, saj je na dnevnem 
redu 14. seje odbora poročilo o aktivnostih WTE in posvetovalnega organa.  
 
Jana Špec je podala ugotovitev, da sklep, sprejet na 13. Seji odbora n i realiziran in o tem 
obvestila prisotnega direktorja občinske uprave. Nerealiziran sklep odbora: 
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Statutarno pravni komisiji, da prouči 
na kakšen način se lahko v Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled doda določba, 
da občinski svet glasuje o sprejetih sklepih delovnih teles. 
 

Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli zapisnik in dodatne sklepe (7 prisotnih – 7  ZA): 
1. Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 13. seje odbora za 

proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem. 
2. Ugotovitveni sklep: Člani odbora za proračun in finance ugotavljajo, da ni bil 

realiziran  sklep, sprejet na 13. seji odbora v zvezi s predlogom odbora, da 
Statutarno pravna komisija prouči, na kakšen način se lahko v Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Bled doda določba, da občinski svet glasuje o sprejetih 
sklepih delovnih teles.  

 
 
Točka 3)        Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 1098/2 

k.o. Želeče 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
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Jana Špec je predlagala, da bi bilo bolj transparentno, da bi bile v gradivu za občinski svet 
navedene cene za odkup ali prodajo zemljišč. 
Maksimiljan Osvald je odgovoril, da cene zemljišč niso objavljene iz taktičnih razlogov. 
 
Jana Špec je predlagala, da naj za vnaprej stroške v zvezi z ureditvijo lastništva zemljišč 
plača predlagatelj. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednje sklepe (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme predlagane sklepe za zamenjavo gozdnega zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. 
Želeče (javno dobro) v izmeri 213 m2 za del stavbnega zemljišča parc. št. 1098/2 
k.o. Želeče v izmeri 57 m2, ki v naravi predstavlja javno pot JP 512502. 

2. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da naj se v gradivu za občinski 
svet pri odkupih ali prodaji zemljišč navedejo cene. 

3. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da stroške v zvezi z ureditvijo 
lastništva zemljišč plača predlagatelj. 

 
 
b) Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče 
Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagan Sklep za ukinitev javnega dobra na parceli št. 1192/2 k.o. Želeče in 
zemljišče prenese v last Občine Bled in se ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

 
 
Točka 4)        Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč parc. št. 229/4 in 231/2 k.o.  
                       Bohinjska Bela 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za nakup zemljišč parc. št. 229/4 (69 m2) in 231/2 (28 m2) 
k.o. Bohinjska Bela (javna pot JP513033) v skladu z uradno cenitvijo. 
 
 
Točka 5)        Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč – Jamova ulica 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za odkup stavbnih zemljišč parc. št. 17/9 (cesta 401 m2), 
17/5 (pot 391 m2), 10/5 (pot 296 m2),  26/8 (pot 432 m2), 31/7 (pot 211 m2) k.o. Rečica, 
ki v naravi predstavljajo kategorizirano javno pot JP 512171, 512172, 512173, 512174 
(Jamova ulica) v skladu z uradno cenitvijo. 

 
 
Točka 6)        Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica  
                      (Koroška cesta) 

Uvodno obrazložitev sta podala Maksimiljan Osvald in Barbara Jančič. 
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Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za odkup stavbnega zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica 
(cesta 134 m2), ki v naravi predstavlja kategorizirano lokalno cesto LC 013551 
(Koroška cesta) v skladu z uradno cenitvijo. 
 
 
Točka 7)        Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o.  
                       Rečica 
Uvodno obrazložitev sta podala Maksimiljan Osvald in Barbara Jančič. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 

potrdi prodajo stavbnih zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. Rečica v skladu z uradno 
cenitvijo in da Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

2. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da vse stroške z zvezi z ureditvijo 
lastništva plača Občina Bled. 

 
 
Točka 8)        Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip 
Uvodno obrazložitev sta podala Maksimiljan Osvald in Barbara Jančič. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (4 prisotnih – 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 

potrdi prodajo stavbnega zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip v skladu z uradno 
cenitvijo in da Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

2. Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da vse stroške z zvezi z ureditvijo 
lastništva plača Občina Bled. 

 
 
Točka 8)        Razno 

Jana Špec je predlagala, da naj tajnica občinskega sveta upošteva, da so seje  Odbora za 
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem praviloma ob torkih ob 18. 
uri. 
 
 
 
Seja je bila   zaključena ob 20.50 uri. 
 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Odbor za gospodarsko infrastrukturo 
Številka:  011-4/2009

 Datum:  10-feb-2009  
 

ZAPISNIK 

 
15. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v torek, 10. 2. 2009 

ob 1900 uri v poročni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora, 
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Sergej Učakar, ga. Marjetka 
Mandeljc; 
Opravičeno odsoten: g. Jožef Dijak; 
Neopravičeno odsoten: g. Boris Cvek. 
 
Ostali prisotni: 
Koncesionar WTE: g. Günter Faust, g. Homec Bojan, ga. Mojca Vovk ( pri točki 2.) 
Občinska uprava: direktor občinske uprave g. Boris Malej ( pri točki 2.), ga. Romana Starič, 
g. Franci Pavlič; 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 10.12.2008; 
2. a.) Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008; 

b.) Poročilo o delu posvetovalnega organa 
3. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 
4. Razno 

 
Začetek seje: ob 1900, zaključek seje: ob 2100. 
 
Direktor občinske uprave g. Boris Malej je obrazložil razloge za skupno sejo z Odborom za 
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem in opravičil odsotnost 
župana Janeza Fajfarja in podžupana Bojana Žerovca. 
Sejo odbora sta vodila predsednik Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled g. 
Franc Pogačar in predsednica Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem ga. Jana Špec.  
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red, hkrati pa je 
zaradi prisotnosti poročevalca pri točki 2. koncesionarja WTE g. Günterja Fausta predlagal 
spremembo dnevnega reda. Predlog spremenjenega dnevnega reda je bil sprejet in sicer: 

1. a.) Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008; 
b.) Poročilo o delu posvetovalnega organa 

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 10.12.2008; 
3. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 
4. Razno 
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili spremenjen 
dnevni red.  
 
 
K točki 1a): Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE direktor g. Günter Faust. 
Članom odbora je na kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne 
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naprave ter predstavil trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. V 
nadaljevanju je prisotnim predstavil tudi finančno poročilo o izvedenem projektu. 
V razpravi je g. Pogačar članom odbora podrobno obrazložil stanje zgrajenega 
kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih, ki ga je gradil koncesionar iz razpoložljivih 
sredstev iz kredita. Povedal je, da je bila kapaciteta Centralne čistilne naprave povečana za 
cca. 10 % od načrtovane in sicer zaradi ukinitve malih čistilnih naprav v naselju Ribno in 
Bohinjska Bela. Koncesionar je za Centralno čistilno napravo že pridobil uporabno 
dovoljenje, trenutno pa delno omejujejo njeno delovanje izvirske čiste vode ( potok Ušivec), 
ki skupaj z odpadnimi vodami dotekajo na čistilno napravo. G. Faust je povedal, da 
pooblaščene institucije v skladu s zakonodajo delajo nadzore obratovanja čistilne naprave 
(monitoringe) in da do danes izvedene meritve niso odstopale od predpisanih. Gradnja 
kanalizacijskega sistema se bo nadaljevala v letu 2009 – 2010 na območju spodnjih Dob, 
Levstikove in Planinske ceste, v Zagoricah, po Partizanski cesti, delno v KS Rečica 
(Triglavska c. ), v Zasipu (Pod hribom, Rebr, pod Sebenjsko cesto) ter na območju Zgornje 
Gorje, Spodnje Gorje, Grabče in Krnica. Za zaključek projekta bo potrebno zagotoviti še cca. 
1,5 mio € finančnih sredstev. 
G. Pretnarja je zanimal kanalizacijski sistem, ki ga je koncesionar gradil ob Rečiški cesti. 
G. Verniga je zanimalo, koliko priključkov je načrtoval koncesionar. G. Faust je povedal, da je 
na starem kanalu možnih 2088 priključitev, na novo zgrajenem kanalu pa 1700 priključitev. V 
preteklih mesecih je bilo izvedenih cca. 300 priključitev. 
G. Verniga je zanimalo, koliko je bilo do sedaj zbranih sredstev iz naslova priključnin. Zbranih 
sredstev iz naslova priključnin je bilo do sedaj 366.422,50 € in sicer za cca. 300 – 400 
priključitev. 
Go. Jano Špec je zanimalo, kaj je bil vzrok, da teh prihodkov ni bilo pobranih več, oziroma 
kdaj bo občina pričela izdajati odločbe. 
G. Malej je povedal, da je koncesionar pripravil poseben program z vsemi podatki, ki so 
potrebni za izdajo odločb. Predvidoma se bodo odločbe pričele izdajati v mesecu marcu. 
Prav tako sta se koncesionar in občina dogovorila, da bo v času, ko bodo občani imeli 
določena vprašanja oziroma pritožbe na izdane odločbe, koncesionar imel svojega 
predstavnika na sedežu občine Bled, ki bo reševal pritožbe oziroma odprta vprašanja. 
G. Vernig je imel vprašanje glede dolžine starih kanalov (40 km ) in novih kanalov (35 km); 
skupaj cca. 75 km. Prav tako so ga zanimala finančna sredstva, ki so bila porabljena za 
projekt, glede na finančni plan po koncesijski pogodbi. Podana mu je bila obrazložitev in 
sicer celotni projekt v višini cca. 10,3 mio €  se financira iz sredstev kredita (cca. 7,5 mio €), 
0,77 mio € iz naslova priključnin, ostala sredstva v višini cca. 2,2 mio € pa so sredstva, ki jih 
bo zagotovila občina iz naslova okoljske dajatve. Zato so bila določena območja izvzeta iz 
koncesijske pogodbe in sicer območja Ribno, Koritno, Bodešče in zaledje Prešernove. Za ta 
namen (sredstva iz naslova okoljske dajatve) je občina do sedaj zbrala in vložila v projekt  
cca. 2,5 mio €. G. Malej je povedal, da je bilo med občino in koncesionarjem kar nekaj 
odprtih finančnih zadev, ki pa so bile delno medsebojno že usklajene. Trenutno je med 
koncesionarjem in občino Bled še nekaj odprtih vprašanj na finančnem in pravnem področju, 
ki pa jih bo potrebno medsebojno še uskladiti. 
G. Verniga je zanimalo, koliko km je potrebno zgraditi še kanala, da se bo projekt zaključil, 
oziroma, zakaj je pri projektu nastala razlika med planiranimi in načrtovanimi investicijami. G. 
Faust je pojasnil, da je do zaključka projekta potrebno zgraditi še cca. 6 km kanalizacijskega 
sistema, razlike med planiranimi in načrtovanimi investicijami pa so nastale, ker koncesionar 
ni pravilno opredelil posameznih področij oz. naselij. 
G. Vernig je opozoril, da vrednost projekta ne sme biti presežena, s tem pa tudi cena 
storitve, ki jo bodo plačevali uporabniki kanala. G. Faust je povedal, da je potrebno najprej 
uskladiti  finančne zadeve, ki so trenutno odprte še med koncesionarjem in občino. Glede na 
trenutno stanje izvedenega projekta je g. Faust članom odbora povedal, da koncesionar ne 
predvideva preseženo vrednost projekta, prav tako pa ostaja cena storitve odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na nivoju, ki je določena v koncesijski pogodbi (max. cena storitve je 
1,32 €). Pri tem je poudaril, da koncesionar gradi kanalizacijo glede na razpoložljiva finančna 
sredstva. Ob tem je povedal, da je koncesijska pogodba sklenjena po enotnih cenah za 
izvedbo kanala na tekoči meter, ki pa je odvisna predvsem od kvalitete vgrajenih materialov 
in globine položenega kanala. G. Vernig je prisotne še enkrat opozoril da je cena izvedbe 
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celotnega projekta ključnega pomena. G. Faust pa je pripomnil, da se projekt trenutno izvaja 
na nivoju, kot je določen v koncesijski pogodbi, vendar bo koncesionar  pripravil noveliran 
finančni in terminski plan. 
G. Verniga je zanimalo, kako je z ločevanjem odpadnih in meteornih voda. 
G. Faust je povedal, da se je na nekaterih območjih gradil ločen kanalizacijski sistem, 
predvsem na območju zaledja Prešernove ceste. Kljub temu so meteorne vode speljane v 
mešan kanalizacijski sistem, ki je voden na Centralno čistilno napravo. Povedal je, da 100% 
ločitve meteornih in odpadnih voda ne bo mogoče zagotoviti, vendar občina in koncesionar 
stremita k temu, da se iz kanalizacijskega sistema izloči čim več čistih voda. Glede na 
porabo pitne vode v obeh občinah je količine odpadnih voda cca. 850.000 m3, vendar bo ta 
količina vode, ki dotekajo na Centralno čistilno napravo, vedno presežena, predvsem zaradi 
izvirskih in meteornih voda. G. Vernig je dodal, da uporabniki kanalizacijskega sistema v 
občini Radovljica plačujejo storitev za cca. 40 % ceneje kot v občini Bled. 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji 
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme predlagani sklep: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesije z 

WTE za obdobje 2002 – 2008. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 1b): Poročilo o delu Posvetovalnega organa  
Obrazložitev poročila o delu Posvetovalnega organ je podal g. Malej Boris, pred tem pa je 
opravičil odsotnost poročevalca oziroma predsednika posvetovalnega organa g. Valterja 
Reščiča. Članom odbora je povedal, da je bilo do sedaj sklicanih 6 sej Posvetovalnega 
organa, na katerem so se reševala predvsem neskladja, ki so nastala med koncesionarjem 
WTE in občino Bled. V nadaljevanju je na kratko obrazložil delo Posvetovalnega organa, ter 
članom odbora predstavil sklepe, ki so bili sprejeti na vseh sejah.  
V razpravi je ga. Jano Špec zanimalo, ali so tožbe, ki so bile med koncesionarjem in občino, 
rešene. G. Malej in g. Faust sta povedala, da sta oba partnerja tudi to problematiko dorekla 
in uskladila.  
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji 
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme sklep: 

1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o delu 
posvetovalnega organa. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI:0 
 
V nadaljevanju sta seji obeh odborov potekali ločeno po sprejetem dnevnem redu. 
 
 
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 10.12.2008 

G. Pogačar je povedal, da so na prejšnji seji pri točki 3. Razno člani odbora za gospodarsko 
infrastrukturo imeli določena vprašanja v zvezi z priključevanjem stanovanjskih objektov na 
kanalizacijski sistem. Zato je članom podrobneje obrazložil, kako je vodena evidenca 
zgrajenih priključkov, oziroma kako je določena lokacija priključkov za kanalizacijo, na katere 
se bodo priključevali stanovanjski objekti.  
 
Člani odbora na  zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 14. 

seje odbora, z dne 10.12.2008. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
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K točki 3: Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Romana Starič, ki je na kratko najprej predstavila oziroma 
navedla razloge za novelacijo Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled. V nadaljevanju je  
članom odbora obrazložila osnutek odloka po posameznih poglavjih in predloge za razpravo 
o posameznih členih. 
 
V razpravi so člani odbora na osnutek Odloka predlagali sledeče popravke: 
7. člen – 4. odstavek: Člani odbora predlagajo, da se v 4. odstavku doda beseda »in 
občino«, tako da se  4. odstavek glasi: 

 » (4) V primeru, da kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda ne omogočajo 
novih priključkov, je upravljavec dolžan uporabnika in občino seznaniti o trenutnih razmerah 

ter o pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.« 
14. člen – 1. odstavek: Člani odbora predlagajo, da se črta 1. odstavek 14. člena, ker je 
izvedba priključka  določena že v 17. členu; 
33. člen – Člani odbora predlagajo, da se v besedilo 23. alineje doda besedilo »in voditi 
kataster priključkov«, tako da se 23. alineja glasi: 

»- voditi kataster javnega vodovoda v skladu s 27. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 35/06) in voditi kataster priključkov«; 
34. člen – 3. alineja: Člani odbora predlagajo, da se črta tekst »vodomerni jašek ali nišo, 
hišni priključek«,  tako da se 3. alineja glasi: 
» - redno vzdrževati interno omrežje in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti 
dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega materiala;« 
 34. člen – 4. alineja: Člani odbora predlagajo, da se črta besedilo 4. alineje: »ščititi pred 
zmrzovanjem obračunski vodomer«. 
 
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo sprejmejo osnutek Odloka o oskrbi 

s pitno vodo v Občini Bled s pripombami na 7., 14., 33. in 34. člen odloka in ga 
predlagajo občinskemu svetu Občine Bled v sprejem. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 3: Razno  

Pod točko razno je g. Vidic imel pripombo v zvezi s predlogom  11. točke dnevnega reda 
občinske seje - prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip. Predlagal je, da se zemljišče, ki 
je v lasti občine Blede, ne odproda. 
 
Drugih vprašanj in pobud pod to točko člani Odbora niso imeli, zato je predsednik sejo ob 
21.00 uri zaključil. 
 
 
Zapisal:   
Franci Pavlič  
 
Tajnica odbora 
Romana Starič       predsednik OGI:  
          Franc  Pogačar  
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Odbor za turizem 
             Številka: 011-2/2009 
         Datum: 16.2.2009 

 
Z A P I S N I K 

14. seje Odbora za turizem, ki je bila v  ponedeljek, 16.2.2009, ob 15.00 uri.  
  

 
 
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Bojan Žerovec, Miran Lavrič, 

Ludvik Kerčmar, Anica Holzner,   
Odsotni člani odbora: Matjaž Berčon, Miloš Ažman,  
Ostali navzoči:  Marjana Burja, Aleksandra Žumer  
 
Po ugotovitvi na sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red, 
katerega so člani odbora SOGLASNO sprejeli in sicer:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 9.12.2008; 
2. Osnutek odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled; 
3. Razno. 

 
 
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 9.12.2008 

Člani odbora za turizem na zapisnik 13. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani odbora za turizem potrjujejo zapisnik 13. seje odbora, z dne 9.12.2008 

 
 
Ad 2)  Osnutek odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled 

Obrazložitev je podala predstavnica strokovnih služb: Aleksandra Žumer. 
Izpostavila je možnost, da se besedilo 13. člena nadgradi z besedilom, da je dolžan župan v 
roku 3 mesecev od uveljavitve odloka določiti lokacijo avtotaksi postajališč; v roku 3 mesecev 
pa se morajo ta urediti in označiti. 
 
G. Mežan je izpostavil vprašanja avtotaksi voznikov: 
- kaj če avtotaksi prevoznik, ki nima dovoljenja nekoga pripelje na Bled  in potem čaka, da 

ga odpelje nazaj; 
- kaj v primeru poletnih mesecev, ko se lahko zgodi, da je manjko avtotaksi prevoznikov in 

obstoječi avtotaksi vozniki kličejo dodatne  
- če avtotaksi vozniki lepijo vsepovsod svoje kontaktne podatke, ali se to lahko 

sankcionira? 
- kako pogosto bodo tečaji in kakšna bo cena? 
- kaj v primeru, ko imajo s hotelom sklenjeno pogodbo, da prevzema hotelske goste in da 

lahko stoji na parkirišču hotela? 
 
Lavrič:  
- 3. odstavek 3. člena predlaga, da se definira: ne, ki je zaposlen, ampak ki opravlja 

avtotaksi prevoze. 
- 2. odstavek 3. člena: predlaga črtanje 2. alineje: »da predloži cenik za opravljanje 

dejavnosti avtotaksi prevozov«; 
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- 8. člen: 2. alineja:- predlaga se črtanje: »razen avtobusnih postajališč ali avtobusnih 
postaj«- ne ve, če je to smiselno, zakaj ne bi ustavljali na ....  

 
Predlaga se, da se do priprave predloga odloka pripravi tudi predlog postajališč (predlagajo: 
Blejski grad, Blegaš, avtobusna postaja, železniška postaja). 
 
G.Mežan je proti postajališču pri Blegašu zaradi neposredne bližine fijakerskega postajališča. 
 
Predlagajo, da se spremeni 13. člen, da se dovoljenja začnejo izdajati v naslednjem 
koledarskem letu. 
 
Način pridobitve dokazila o tečaju- lahko se pripravi samo gradivo in opravi izpit. Zadeve bi 
se lahko poenostavile. 
 
Taksi postajališča- predlagajo, da se tam označi s kontaktnimi podatki avtotaksi prevozniki, ki 
imajo dovoljenje. 
 
Predlagajo, da se predstavniki občine  sestanejo s predstavniki taksistov. 
 
Člani odbora so SOGLASNO sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejeme osnutek 
odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled s pripombami danimi v razpravi 
odbora. 

 
 
AD 3 Razno 

Pod razno je: 
- g. Lavrič izpostavil , da bi bilo potrebno urediti slabo urejene poti- konkretno: stopnice od 

Hotela Krim mimo Ledene dvorane so v izredno slabem stanju, G. Kerčmar je opozoril na 
slabo stanje stopnic pri hotelu Park. 

- g. Mežan je želel pojasnilo, zakaj ni več lesenega mostička v parku- J od Paviljona proti 
cerkvi, 

- g. Mežan pozval, da se takoj začnejo pogovori za ureditev pločnika pri slaščičarni Šmon, 
kajti Franci Šmon je občinske službe že pred najmanj letom dni obvestil o svoji nameri, 
da pločnik popravi na lastne stroške, le želi dovoljenje za ta poseg in morebitne 
smernice, kako naj pločnik v bodoče izgleda - tako kot zdaj ali kako drugače. Žal kljub 
obljubi zaposlenega na občini ni bilo uradnega odgovora. 

 
 

 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer 
                         
                                                                                  Predsednik Odbora za turizem 

                                                                                              Anton Mežan  
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Odbor za prostor in varstvo okolja  
 
Številka: 011-6/2009 

         Datum: 12-feb-2009  
 

ZAPISNIK 
   

15. REDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA, 
četrtek 12.2.2009 ob 19.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje - poročna dvorana) 
 
Prisotni: 
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik 

Kerčmar, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar, ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel. 
- ostali prisotni: ga. Saša Repe, ga. Barbara Jančič, g. Maks Osvald, ga. Kristina Kunšič 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora z dne 11.12.2008; 
2. Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 1098/2 
k.o. Želeče; 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče; 
3. Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč s parc. št. 229/4 in 231/2 k.o. 

Bohinjska Bela; 
4. Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč – Jamova ulica; 
5. Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica(Koroška 

cesta); 
6. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. Rečica; 
7. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip; 
8. Razno. 

 
Člani odbora so soglasno sprejeli razširitev dnevnega reda z dodatno točko:  
- Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. Členu PUP PC Bled. 
 
TOČKA 1: Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 11.12.2008 

 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so 
s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 14. seje Odbora za 
prostor in varstvo okolja, z dne 11.12.2008. 

 
 
TOČKA 2: Premoženjsko pravne zadeve 
a. Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 1098/2 

k.o. Želeče; 
Obrazložitev je podala ga. Barbara Jančič. 
  
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 5 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 



  

15 

 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi 
zamenjavo zemljišč parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 1098/2 k.o. 
Želeče v skladu z uradno cenitvijo.  

 
 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče; 

Obrazložitev je podala ga. Barbara Jančič.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 5 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi sklep o 
ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče. 

 
 
TOČKA 3: Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč s parc. št. 229/4 in 231/2 

k.o. Bohinjska Bela 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Barbara Jančič. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi odkup 
zemljišč s parc. št. 229/4 in 231/2 k.o. Bohinjska Bela v skladu z uradno cenitvijo.  

 
 
TOČKA 4: Premoženjsko pravne zadeve Odkup zemljišč – Jamova ulica  

Uvodno obrazložitev sta podala ga. Barbara Jančič in g. Maks Osvald. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi odkup 
zemljišč – Jamova ulica parc. št. 17/9 (cesta 401 m2), 17/5 (pot 391 m2), 10/5 (pot 296 
m2), 26/8 (pot 432 m2), 31/7 (pot 211 m2) k.o. Rečica, ki v naravi predstavljajo 
kategorizirano javno pot JP 512171, 512172, 512173, 512174 (Jamova ulica) v skladu z 
uradno cenitvijo.  

 
 
TOČKA 5: Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča s parc. št. 54/3 k.o. 

Rečica (Koroška cesta) 
Uvodno obrazložitev sta podala ga. Barbara Jančič in g. Maks Osvald. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi odkup 
zemljišč s parc. št. 54/3 k.o. Rečica (Koroška cesta) v skladu z uradno cenitvijo.  

 
 
TOČKA 6: Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč s parc. št. 34/1 in 34/7 

k.o. Rečica 

Uvodno obrazložitev sta podala ga. Barbara Jančič in g. Maks Osvald. 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so predlagali spremembo predloga 
sklepa in sicer v delu, ki se nanaša na plačilo stroškov, ki bodo nastali v zvezi z ureditvijo 
lastništva. Sprememba predloga sklepa se glasi: »Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva 
nosi kupec zemljišča«.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 
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Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo 
zemljišč s parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. Rečica v zvezi z uradno cenitvijo, s pripombo, da 
stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosi kupec. 

 
 
TOČKA 7:  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča s parc. št. 18/19 k.o. 

Zasip  
Uvodno obrazložitev sta podala ga. Barbara Jančič in g. Maks Osvald. 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so predlagali spremembo predloga 
sklepa in sicer v delu, ki se nanaša na plačilo stroškov, ki bodo nastali v zvezi z ureditvijo 
lastništva. Sprememba predloga sklepa se glasi: »Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva 
nosi kupec zemljišča«.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo 
zemljišča s parc. št. 18/19 k.o. Zasip v skladu z uradno cenitvijo, s pripombo, da 
stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosi kupec.  

 
 
TOČKA 8: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu PUP PC Bled 

Rekonstrukcija stanovanjskega objekta in dozidava – parc. št. 1007/4 k.o. 
Želeče (Pod Kozarco 8) 

Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08) Odbor za prostor in varstvo 
okolja daje pozitivno mnenje k rekonstrukciji in dozidavi stanovanjskega objekta na 
zemljišču parc. št. 1007/4 k.o. Želeče, ki v tlorisu presega 50% pritličja osnovne 
stavbe, po Projektu št. 2/2009, odgovornega projektanta Borisa Sodja, januar 2009.« 

 
 
TOČKA 9: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu PUP PC Bled 

Rekonstrukcija gasilskega doma in dograditev garaže z večnamenskim 
prostorom h gasilnemu domu Kupljenik 

Obrazložitev je podala ga. Saša Repe. Povedala je, da je obstoječi objekt gasilskega doma 
neprimeren glede arhitekturnega oblikovanja strehe (sleme objekta v smeri krajše stranice in 
pravokotno na plastnice terena), zaradi česar bi bilo sicer najbolje rekonstruirati celotno 
streho (nad obstoječim objektom in prizidkom) v enotno streho, ki bi bila vzporedna s 
plastnicami in tudi vzporedna z daljšo stranico objekta). Člani odbora so se strinjali, da 
navedenega ni možno zahtevati od PGD, zato so sprejeli predlagan sklep. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08) Odbor za prostor in varstvo 
okolja daje pozitivno mnenje k rekonstrukciji gasilskega doma in dograditvi garaže z 
večnamenskim prostorom h gasilnemu domu Kupljenik na zemljišču parc. št. 964/4, 
964/7, 964/8 k.o. Selo pri Bledu, ki v tlorisu presega 50% pritličja osnovne stavbe, po 
Urbanističnem vzorcu odgovornega projektanta Jakoba Gnilšaka, z dne 21.1.2009.« 

 
 
TOČKA 10:  Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. členu PUP PC Bled 

odstranitev kozolca in gradnja gospodarskega poslopja (kurilnica na 
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lesno biomaso in garaža) – parc. št. 964/3, 964/11, 1234/4 k.o. Selo pri 
Bledu 

Obrazložitev je podala ga. Saša Repe.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

»V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08) Odbor za prostor in varstvo 
okolja daje pozitivno mnenje h gradnji gospodarskega poslopja (kurilnica na lesno 
biomaso in garaža za kmetijsko mehanizacijo) na zemljišču parc. št. 964/3, 964/11, 
1234/4 k.o. Selo pri Bledu, pri katerem je razmerje stranic objekta 1 : 1,3 po 
Urbanističnem vzorcu odgovornega projektanta Jakoba Gnilšaka, z dne 21.1.2009, s 
pogojem, da se oblikovanje novega objekta zgleduje po predhodnem objektu (uporaba 
lesa v smislu ponovne prezentacije obstoječega objekta – kozolca). 

 
 
TOČKA 11:  Razno  

G. Kerčmar je predlagal, da bi morda naredili oceno vrednosti vseh cest, ki še niso v lasti 
Občine Bled in plan odkupov cest. Pojasnjeno je bilo, da se zadeva rešuje sproti, glede na 
to, da parcelno stanje ni vedno enako poteku ceste v naravi.  
G. Omerzel je povprašal, kakšno je stanje z Levstikovo cesto. Strokovne službe so mu 
odgovorile, da je bil predlagan dogovor, s katerim bi se problematika zemljišč rešila, vendar 
je podpisnik dogovora g. Rešek naknadno odstopil od dogovorjenega. 
G. Ažman je podal informacijo, da v okviru Regionalne razvojne Agencije pri BSC Kranj 
deluje odbor za okolje in prostor, v katerem ima svojega predstavnika tudi Občina Bled. 
Predlagal je, da se v prihodnje člane Odbora za okolje in prostor Občine Bled redno 
seznanja z zapisniki omenjenega odbora. Člani odbora so predlog podprli. 
 
 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 19.50 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                 Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja: 
Kristina Kunšič            mag. Slavko Ažman    



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

18 

Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-5/2009

 Datum:  13-feb-2009 
 

 
ZABELEŽKA 

 
15. seja Statutarno - pravne komisije, sklicana za četrtek 12.2.2009 ob 19.00 uri v sejni 

sobi Občine Bled 
 

 
Prisotni: Davorina Pirc, 
Odsotni: Ljubislava Kapus, Aleš Vukelj, Matjaž Berčon, Franc Pretnar 
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer 
 
Predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je nesklepčnost komisije. Tik pred sejo sta 
svojo odsotnost skladno z 19. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled opravičila g. 
Pretnar in g. Berčon. 
 
Poslovnik ne daje podlag za izvedbo korespondenčne seje, je pa to vsebovano v predlogu 
Poslovnika. 
 
 
 
 
Zapisala: Aleksandra Žumer 
        Predsednica komisije 

Davorina Pirc, univ. dipl. prav. 
 univ. dipl. ekon.  

 
 
 
 

 
 


