
                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
 

Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 
Številka: 011-1/2009 -12

 Datum:  22. 11. 2011 
 

Z A P I S N I K 

 
6. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 22. 11. 2011 ob 
17.00 na Občini Bled, Cesta svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Slavko Ažman (od 

17.15 dalje), Janez Brence, Franci Pavlič in Klemen Pangerc.  
Opravičeno odsotna: Strgar Marija 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Barbara Jančič, Nataša Hribar, 
Urška Vidmar 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje odbora z dne 22. 9. 2011; 
2.  Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012; 
3.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega 

stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012; 
4.  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012; 
5.  Premoženjsko – pravne zadeve; 
6.  Razno. 

 

Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora, z dne 22. 9. 2011 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (4 prisotni 
– 4 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 5. redne seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 
Točka 2)       Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 
 
Proračun občine Bled za leto 2012 je predstavil Odboru za proračun in občinsko 
premoženje in Odboru za gospodarstvo in turizem direktor občinske uprave Matjaž Berčon.  
 
Po predstavitvi sta odbora nadaljevala seji ločeno. 
 



Jana Špec je pohvalila predstavitev Proračuna občine Bled za leto 2012, saj je bilo 
transparentno prikazano. 
 
Janez Brence je zaprosil za kratko pojasnilo, v kateri fazi je reševanje odplačila dolga do 
WTE in Adriaplina, saj v Proračunu občine Bled za leto 2012 ni zasledil planiranih sredstev 
za odplačilo omenjene obveznosti.  
 
Slavko Ažman je povedal, da so na prejšnji seji svetniki dobili osnutek poravnave za WTE, v 
katerem je bilo omenjeno, da bi Občina Bled prevzela stroške financiranja za sporne terjatve, 
(cca 150.000 €). Zanima ga, ali je bila sklenjena pogodba in če so sredstva planirana v 
Proračunu za leto 2012 in v kateri fazi se pogajanja  
Do seje občinskega sveta prosi za predlog pokritja terjatev, glede na to, da v Proračunu 
Občine Bled za leto 2012 ni planiranih sredstev za ta namen. 
 
Jana Špec je poudarila, da se je Odbor za proračun v prejšnjem mandatu že ukvarjal s tem 
problemom. 
 
Janez Brence je podal pripombo na razpisane pogoje za koncesionarja javne razsvetljave v 
občini Bled, saj bi se glede na predlagane pogoje (letna realizacija 5.000.000 €) prijavilo zelo 
malo podjetij. V primeru da bi znižali pogoje, bi lahko pridobili več ponudnikov in mogoče 
cenejše ponudbe.   
 

Jana Špec je predlagala naj se preveri upravičenost izplačila položajnega dodatka in izračun 
za področje plač glede na glede na sprejet Zakon o interventnih ukrepih za vse uporabnike 
proračuna (Občina, Vrtec Bled ..). 
 
Franci Pavlič je podal pripombo za področje gozdarstva in ribištva, da je za razvoj kmetijstva 
namenjeno samo cca 18.000 € in še to je večinoma za sofinanciranje projekta »Kako se pa 
pri vas reče«. Meni, da bi bilo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva in kmete finančno 
spodbuditi. 
Klemen Pangerc se je pridružil mnenju g. Pavliča in še predlaga, da se preveri odtekanje 
gnojnice v Blejsko jezero.  
Franci Pavlič je predlagal, naj se prouči možnosti povečanja sredstev ekološkega 
kmetovanja in  zmanjšanja vplivov onesnaževanja blejskega jezera. 
 
Srečko Vernig, je podal pripombo glede financiranja osnovnih šol in sicer na nivoju 
primarnega in sekundarnega (npr. Glasbena šola) izobraževanja. Zanima ga struktura 
sredstev in prosi za ustrezne podatke.  
Predlagal je tudi, da bi bilo potrebno šport financirati po domicilu koristnika in prenesti del 
financiranja na druge občine. 
Janez Brence je pripomnil, da so se že pogovarjali, da bi del stroškov pokrile tiste občine, iz 
katerih prihajajo osebe. To bi šlo za pravično delitev. 
Jana Špec je predlagala, da se pobuda posreduje Komisiji za šport, ki naj prouči možnost 
financiranja posameznih klubov in domicilu koristnika. 
 
Jana Špec je glede na razpravo predlagala, naj se prouči možnost prenosa dela financiranja 
drugih občin po domicilu koristnika zaradi pravičnejšega financiranja športa. 
 
                 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da v skladu s 78. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Bled (Ur. 
list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu 



Občine Bled za leto 2012 s pripombami, opravi javna razprava. Pripombe Odbora za 
proračun in občinsko premoženje: 

1. strokovne službe občine Bled naj do seje občinskega sveta pripravijo kratko 
pojasnilo, v kateri fazi je  reševanje odplačila dolga do WTE in Adriaplin, viri 
financiranja in terminski plan pokritja dolga;  

2. strokovne službe naj ponovno proučijo razpisne pogoje za izbor koncesionarja 
za javno razsvetljavo; 

3. strokovne službe naj preverijo izračune plač ali je pri izračunu potrebnih 
sredstev za plače upoštevan Zakon o interventnih ukrepih in sklep vlade R 
Slovenije za vse uporabnike proračuna (občina, Vrtec Bled,...); 

4. strokovne službe naj proučijo možnost povečanja sredstev v Proračunu občine 
Bled za leto 2012 za ekološko kmetovanje in zmanjšanja vplivov onesnaževanja 
Blejskega jezera; 

5. komisija za šport naj prouči možnost financiranje posameznih klubov po 
domicilu koristnikov. 

 
 
Točka 3)       Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega  
                      stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. 
 
Slavko Ažman je postavil vprašanje kaj se zgodi z večjimi vrtovi. 
Matjaž Berčon je odgovori, da če je vrt večji kot 500 m2, je nezazidano stavbno zemljišče in 
bi bila oseba zavezanka za plačilo. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 
 
 
Točka 4)       Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 

prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 

2012. 

 

Točka 5)       Premoženjsko – pravne zadeve 
 

Uvodne obrazložitve za premoženjske pravne zadeve je podala Barbara Jančič.  
 

a) Odkup zemljišč parc. št. 515/31 in 515/33 k.o. Bled 
 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 



1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/31 v izmeri 47 m2 in 
515/33 v izmeri 84 m2, obe k.o. Bled po ceni 20€ / m2. 

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

 
 

b) Zamenjava zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled za zemljišče parc. št. 514/6 
k.o. Bled 
 

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

(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 

svetu Občine Bled, da potrdi izvzem zemljišč parc. št. 890/2 in 890/4 k.o. Bled iz 
javnega dobra. Zemljišči parc. št. 890/2 in 890/4 k.o. Bled se z izvzemom iz 
javnega dobra preneseta v last Občine Bled. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled 
v izmeri 84 m2 za zemljišče parc. št. 514/6 k.o. Bled v izmeri 33 m2, vsa po ceni 
20€ / m2. Razlika v ceni se ustrezno doplača. 

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

 
 
 
 
Točka 6)        Razno 
 

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



 

                          Datum: 25.11.2011 
                                                                            Številka: 011-2/2011-10 

 
Z A P I S N I K 

5. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem, ki je bila   
v torek, 22.11. 2011  ob 17. 00  

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani: Martin Merlak , 

Uroš Ambrožič,  Miran Vovk (do 1835),  mag. dr.Leopold  Zonik (od 1715),  Majda 
Loncnar,  Nuša Vogelnik Holzner 
Ostali navzoči: Matjaž Berčon – direktor OU, Neja  Gašperšič 

 
Predsednica je predlagala dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  

 
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 2011;  

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 

proračun in občinsko premoženje); 

3. Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu; 

4. Razno. 

 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 20. 9. 2011 
Člani Odbora za  gospodarstvo in turizem so soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 4. redne seje Odbora, z 
dne 20. 9. 2011. 
Glasovanje:   6 prisotnih,  6 ZA  
Ad 2) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom 
za proračun in občinsko premoženje) 
Proračun občine Bled za leto 2012 je Odboru za proračun in občinsko premoženje in 
Odboru za gospodarstvo in turizem predstavil direktor občinske uprave Matjaž 
Berčon. Po predstavitvi sta odbora nadaljevala sejo ločeno. 
Predsednica Davorina Pirc ja najprej ugotovila, da na vabilu za Odbor za 
gospodarstvo in  turizem ni bilo napisanega  člana odbora Uroša Ambrožiča. 
V razpravi je Davorina Pirc poudarila, da naj se hoteli na Bledu tržijo v sklopu 
celotnega Bleda in ne kot posamezni hoteli. Direktor občinske uprave je dejal, da že 
potekajo sestanki z novim vodstvom Save. Vsakoletno koordinacijo s turističnim 
gospodarstvom na Bledu vodi LTO Bled, vendar je odziv relativno šibek.  V bodoče 
bodo organizirani individualni sestanki z vsakim gospodarsko-turističnim subjektom 
posebej, na katerih bodo potekala dogovarjanja glede pripravljenosti sofinanciranja v 
projekte na področju turizma.   
Člani odbora so sprejeli sklep, da  v mesecu januarju 2012 Občina Bled začne 
organizirati posamične sestanke s posamičnimi gospodarsko-turističnimi 
subjekti. 

Miran Vovk je opazil, da je na proračunski postavki  »Globe in kazni« za leto 2012  
predviden višji znesek prihodkov, kot v letu 2011. Vprašal je, če  se predvideva večji 
obseg kazni, kar se mu ne zdi ravno prav. Direktor je odgovoril, da gre za to, da je  v 



letu 2012 planirana zaposlitev inšpektorja, ki bo obravnaval tudi druge kršitve,  za 
sankcioniranje katerih redarstvo nima pooblastil. 
Davorina Pirc in Leopold Zonik sta predlagala, da se za urejanje in čiščenje javnih 
površin na Bledu (parki, cvetlične gredice, ipd.)  organizira kakšna prireditev, da se 
le-to uredi, kot na primer festival cvetja ali tekmovanje v ureditvi cvetlične ureditve 
gredic, v zamenjavo pa se jim omogoči brezplačen prostor za izvedbo kakšne njihove 
prireditve (npr. maturantskega plesa).  Potrebno bi bilo stopiti v kontakt in se 
dogovoriti z Biotehnično srednjo šolo Strahinj. Koordinatorka za ta dogovor bo Majda 
Loncnar.   
Člani odbora so sprejeli sklep, da se izvede sodelovanje o ureditvi javnih površin 
(cvetlične ureditve, ipd.) z Biotehnično srednjo šolo Strahinj. 

Majda Loncnar je pripomnila, da je v proračunu 2012 zelo malo sredstev za razvoj 
kmetijstva. Direktor je odgovoril, da gre za lapsus pri razporejanju sredstev in da 
bomo na občinski upravi poskrbeli, da se bodo sredstva za ta namen uvrstila v 
proračun. 
Člani Odbora za  gospodarstvo in turizem so soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za  gospodarstvo in turizem predlaga  Občinskemu  svetu Občine Bled, 
da  v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled ( Ur. List 
RS, št. 67/09-UPB IN 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2012 s pripombami, opravi javna razprava. 
 
Pripombe: na področju kmetijstva naj se zagotovi sredstva za spodbujanje 
kmetijstva. 
 
Glasovanje:  7  prisotnih,  7 ZA  

 
AD 3) Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu  

Obrazložitev Predloga  Odloka o prevozih v cestnem prometu je predstavil direktor 
Matjaž Berčon. Povedal je,  da je posredovan predlog odloka , v katerem so dodane 
določbe glede oblek voznikov kočij,  razveljavitve prejšnjih določb ter glob in kazni.  
V razpravi so člani odbora predlagali, da se s primernim obvestilom obvesti vse 
pravne in fizične osebe,  ki se ukvarjajo s turizmom in trgovino,  kakšen je vozni red  
turističnega vlakca  in kočijažev glede na letni čas.  
Leopold  Zonik  je pripomnil, da  imajo v tujini konji  povečini  privezane vreče za 
iztrebke. Mogoče bi bilo potrebno  razmisliti o tem tudi kot  o ureditvi  na Bledu. 
Člani odbora so  sprejeli  naslednji sklep:   

Člani odbora predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog 
Odloka o prevozih v cestnem prometu, s pripombo, da se naredi redakcijski 
popravek 17. člena odloka glede oštevilčenja odstavkov. 

Glasovanje:  6  prisotnih,  6  ZA  

 
Ad 4) Razno  

- Nušo Vogelnik Holzner je zanimalo, kdaj bo Infrastruktura Bled počistila listje 

na sprehajalni poti  na relaciji od tunela do Mlina. Zdi se ji, da bi  bilo potrebno 

bolj pogosto čiščenje . 

- Leopold Zonik je predlagal, da   Infrastruktura Bled zagotovi čoln, s katerim bi 

čistila nesnago iz jezera.  



- Uroš Ambrožič je  opazil,  da je objavljena javna dražba objekta Partizan. 

Vprašal je, ali ima Občina Bled interes za odkup tega objekta 

 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
 
 
 
Zapisala: 
Neja Gašperšič 
                                        
 
 
                         Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem:   
                                                                       Davorina Pirc  



 

                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Statutarno pravna komisija  

Številka:011-3/2011-14 

         Datum: 23-nov-2011 

 

Zapisnik 

 

6. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 23. novembra 2011, ob 17.00 uri, v 

sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 

 

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

 Pavla Zupan, Karmen Kovač  

Opravičeno odsoten: Anton Omerzel  

Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v kabinetu Župana 
 

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

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

opravičil), ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 

 

Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 21.9.2011;  

2. Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu; 

3. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 

postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled; 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 

zemljišča v Občini Bled za leto 2012; 

5. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012; 

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012; 

7. Razno. 

 

 

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 21.9.2011 

 

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

soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 5. redne seje z dne 21.9.2011. 

 

 

Točka 2: Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu  

 



Predsednik komisije g. Vovk pove, da je v predlogu Odloka upoštevana pripomba komisije, 

da se dopolnijo členi preambule, zato ne vidi razloga, da predloga ne bi obravnavali na seji 

občinskega sveta.  

 

Člani komisije so zato na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

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

Odloka o prevozih v cestnem prometu. 

 

 

Točka 3: Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled  

 

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

SKLEP: 

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

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

postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled. 

 

 

Točka 4:  Sklep o vrednosti točke  za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega 

stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 

 

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

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

Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 

zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 

 

 

Točka 5:  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012 

 

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

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

Sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012. 

 

 

Točka 6:  Predlog Odloka o proračunu za leto 2012 

 

Člani komisije so po pregledu preambule Predloga na predlog predsednika soglasno sprejeli 

SKLEP: 

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

Predloga Odloka o proračunu za leto 2012. 

 

 

Točka 7: Razno 

 

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

 



 

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 

 

Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik komisije  

                     Mirna Vovk  



 

   Številka: 011-4/2011 -10 
Datum: 25.11.2011  

 
ZAPISNIK 

 
5. redne redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila 
v četrtek, 24. 11. 2011, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana). 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, 
Davorina Pirc 
Odsotna: Anton Omerzel, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: 
direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Bojana Novak, Saša Repe, mag. Barbara 
Jančič, Franci Pavlič  
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011; 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 

družbene dejavnosti); 
3. Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja  

BL – S 24 Mlino; 
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2012 
5. Premoženjsko – pravne zadeve; 
6. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled; 
7. Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled; 
8. Razno 
 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1930 
 
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: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 

 
Člani odbora na Zapisnik 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011.  

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 2: Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012  
 
Druga točka dnevnega reda je uvodoma potekala na skupni seji z Odborom za družbene 
dejavnosti. Matjaž Berčon je uvodoma pozdravil vse prisotne, v nadaljevanju pa je članom 
odbora predstavil osnovna izhodišča za pripravo proračuna ter glavne razvojne usmeritve 
občine Bled ter podrobno obrazložil prihodke in odhodke proračuna v letu 2012. Glede na 



ostale obravnavane točke dnevnega reda 5. seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja Občine Bled so člani odbora po kratki razpravi predlagali, da Občinski svet sprejme 
naslednji:  
 
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejme sklep, da se o predlogu 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012, s pripombami, opravi javna razprava. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Sklepa o razveljavitvi Programa 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja BL – S 24 Mlino upošteva pri 
pripravi proračuna za leto 2012. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Sklepa o vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 upošteva pri pripravi 
proračuna za leto 2012. 
Pripomba: Člani odbora predlagajo, da se nesprejetje Osnutka Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in 
izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled upošteva pri pripravi proračuna za leto 2012. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
Po končani predstavitvi je Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja nadaljeval sejo 
po predlaganem dnevnem redu.  
 
K točki 3: Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
urejanja  BL – S 24 Mlino 

 
Obširno uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon in članom odbora predstavil kronologijo 
vseh aktivnosti do danes oziroma navedel razloge za spremembo zazidalnega načrta BL – S 
24 Mlino, ki posledično pomenijo pripravo novega občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. V nadaljevanju je obrazložil tudi finančne posledice.  
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Janez Petkoš je opozoril, da je investitor ob 
sprejetju zazidalnega načrta in podpisom urbanistične pogodbe prevzel določene pogodbene 
obveznosti, ki jih mora izpolniti. Povedal je, da urbanistična pogodba zahteva od investitorja 
izgradnjo pločnika in prenovo vodovodnega omrežja od Njivic do penziona Mlino. Poudaril je, 
da gre predvsem za izredno lepo lokacijo na Bledu. Slavko Ažman je izpostavil vprašanje v 
zvezi z višino tržne vrednosti vseh 7 vil in stavbnega zemljišča, predvsem pa ga je zanimala 
višina potencialnega zaslužka, ki ga bo imel investitor. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji: 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da ne razveljavi Programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje urejanja BL – S 24 Mlino. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 4: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2012 

Kratko uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon in članom odbora povedal razloge za 
povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Predsednik odbora je poudaril, da bo ta ukrep v 
primeru potrditve sklepa do občanov zelo neprijazen. Po kratki razpravi so člani razpravi 
predlagali, da Občinski svet sprejme naslednji:  
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da ne sprejme Sklepa o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012. 



Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 1 
 
K točki 5: Premoženjsko-pravne zadeve 
 

Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 
 

a) Odkup zemljišč parc. št. 515/31 in 515/33 k.o. Bled 

Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 

b) Zamenjava zemljišč parc. št. 890/2, 890/4 k.o. Bled za zemljišče parc. št. 514/6 
k.o. Bled 

Slavko Ažman je izrazil dvom glede cene zemljišča, ki v naravi predstavlja vrt objekta 
Partizanska 53, ki naj bi bila po njegovem mnenju lahko nekoliko višja. Barbara Jančič je 
navedla dejstva iz cenitvenega poročila. 
Po kratki razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 6: Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled; 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Članom odbora je predstavil celoten 
projekt skupaj s finančnimi posledicami ter vrednost projekta, ki znaša 263.000 €, predvsem 
pa gre za eno izmed možnih oblik javno-zasebnega partnerstva na podlagi podeljene 
koncesije. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.  
Slavka Ažmana so zanimali finančni učinki na občinski proračun. Matjaž Berčon je obrazložil, 
da je v osnutku odloka določen način financiranja, predvsem je omenil 10 % prihranek na 
tekočem vzdrževanju javne razsvetljave in koncesijsko dajatev.  
Slavko Ažman je predlagal, da občina predhodno od komercialne banke pridobi ponudbo za 
kreditiranje tega projekta in da se pripravi analiza stroškov oz. prihrankov. 
Davorino Pirc je zanimalo, koliko občin ima že podeljeno koncesijo za izvajanje te javne 
gospodarske službe. Po razpravi so člani odbora predlagali, da odlok ostane v fazi osnutka 
odloka in naj se predhodno upoštevajo vse pripombe. 
Člani Odbora so sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v Občini Bled ostane v fazi osnutka, pri čemer se upoštevajo pripombe 
članov odbora. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 7.: Odstopanje od oblikovalskih določil PUP PC Bled 
a) Sprememba sklepa, ki ga je Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
sprejel na svoji 1. seji dne 10.2.2011 pod točko 4. Razno: Obravnavanje posegov v 
prostor, v skladu s 26. členom PUP za plansko celoto Bled – Gradnja prizidka k 
poslovno stanovanjskemu objektu in gradnja pokritih parkirišč na zemljiščih parc. št. 
39 in 40/3 k.o. Bled 
 

Obrazložitev je podala Saša Repe.  



Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji: 

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 
Gradnja prizidka k poslovno stanovanjskemu objektu, gradnja pokritih parkirišč in 
rekonstrukcija vile, na zemljiščih parc. št. 39 in 40/3 k.o. Bled, po projektu št. 07/08-132 
z dne september 2011 projektanta ARCHdesign, d.o.o., odgovorni vodja projekta 
Matjaž Krajnik, u.d.i.a.. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 

 
b)Legalizacija rekonstrukcije starejše stanovanjske hiše in dozidave na zemljiščih 
parc. št. 46 in 47 k.o. Zasip 
Obrazložitev je podala Saša Repe. V razpravi je prevladalo mnenje, da si člani odbora 
pred sklepanjem ogledajo objekt, ki je predmet legalizacije, zato se sklepanje odloži do 
naslednje seje odbora.   

 

K točki 8: Razno  

 
Pod točko Razno je Slavko Ažman vprašal glede ustanovitve komisije za upravljanje z 
Blejskim jezerom. Berčon je povedal, da je bil predlog za ustanovitev komisije posredovan na 
ARSO, vendar Občina Bled ni prejel nobenega odgovora. Na kratko je Matjaž Berčon 
obrazložil vse aktivnosti, ki se v zadnjem času izvajajo v zvezi z zaščito Blejskega jezera, 
predvsem je omenil študijo projekta izvedbe M- kanala.  
Ludvik Kerčmar je izpostavil ureditev parkirišča pri vrtcu in sicer da se parkirišče vzpostavi v 
makadamsko stanje. Matjaž Berčon je pojasnil, da zaradi trenutno veljavnih prostorskih aktov 
ta poseg ni dovoljen. 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 
19.30 uri zaključil. 
 
 
Zapisali:  mag. Barbara Jančič 
     Saša Repe 
     Franci Pavlič 
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 



 

25.11.2011 
                                                                                                           Številka: 011-5/2011-10 
 
  Z A P I S N I K 

5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011, ob 17. uri   

 
Navzoči člani Odbora za družbene dejavnosti: Rado Mužan - predsednik odbora, Vinko 

Poklukar, Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Milan Rejc 
Odsotni člani odbora: Vanja Piber (opr.) 
 
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave in Neja Gašperšič - Odd. za javne 

finance in splošne zadeve 
 
Predsednik je predlagal dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  

 
 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za prostor, 

infrastrukturo in varstvo okolja); 

2. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011; 

3. Razno. 

 
Ad 1) Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (skupaj z Odborom za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja) 

Proračun občine Bled za leto 2012 je Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja predstavil direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Po 
predstavitvi sta odbora nadaljevala sejo ločeno. 
V razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti izpostavili naslednja vprašanja: 
 
Pavlo Zupan je zanimalo, ali je glede na vedno slabšo socialno stanje občanov,  možno 
povečati sredstva za delovanje Rdečega križa. Direktor Matjaž Berčon je dejal, da glede na 
to, da je proračun zaprt, bodo v prihodnje upoštevani večinoma predlogi povečanja s 
predlogom, kje se sredstva zmanjšajo. 
Na vprašanje, kateri so neupravičeni stroški pri postavki Veslaškega centra, je direktor 
odgovoril, da je bil pogoj ministrstva, da občina financira zaposlitev enega človeka. 
 
Vinko Poklukar je postavil vprašanje, kakšna je možnost financiranja javnega dela za 
individualno učno pomoč v osnovni šoli. Posredovan je bil odgovor, da je to odvisno od 
odločitve Zavoda za zaposlovanja, ki razpiše razpis za javna dela. V proračunu so za ta 
namen že predvidena določena sredstva.  V primeru odobritve zaposlitve s strani Zavoda za 
zaposlovanje, bo občina z rebalansom zagotovila morebitna dodatna potrebna sredstva za 
sofinanciranje javnih del, če bo to potrebno. 
Vinka Poklukarja je še zanimalo, ali obstaja možnost organiziranja samostojne knjižnice na 
Bledu. Direktor je odgovoril, da je ustanavljanje novega javnega zavoda predraga varianta in 
tudi ni potrebe po ločitvi, saj knjižnica na Bledu korektno deluje. 
 
Člane odbora je zanimalo, kako je z delovanjem Športne zveze. Direktor je pojasnil, da 
Športne zveze ni več, ustanovitelji so bili športni klubi. Občine so podedovale še iz 
prejšnjega sistema, da se je  ŠZ sofinancirala iz občinskih proračunov. V primeru, da bodo 



športni klubi ponovno organizirali zaposlitev strokovnega delavca, je Občina Bled 
pripravljena  sofinancirati v deležu. 
 
Milan Rejc je vprašal, kakšna bo dinamika prenove starega jedra Mlino. Direktor je odgovoril, 
da so gradbena dela predvidena jeseni 2012, zaključek del pa je predviden poleti 2013. 
 
Rada Mužana je zanimalo, kako kaže z ureditvijo prireditvenega prostora v Ribnem.  Občina 
Bled se dogovarja s KS Ribno za ureditev  betonskega odra. Turistično društvo pa je bilo 
pozvano, da legalizira objekt. 
 
Po razpravi so člani Odbora za  družbene dejavnosti  soglasno sprejeli naslednji  sklep:  
Odbor za  družbene dejavnosti predlaga  Občinskemu  svetu Občine Bled, da  v skladu 
z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled ( Ur. List RS, št. 67/09-UPB IN 
78/09) sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012  
opravi  javna razprava. 
 
Glasovanje:  6  prisotnih,  ZA:6  

 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje Odbora, z dne 22. 9. 2011 
 
Člani odbora  na zapisnik niso imeli pripomb,  sprejeli so  naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 22. 9. 2011 
 
Glasovanje: 6 prisotnih,  ZA: 6  
 
 
 
Ad 3) Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 18.20. 
 
 
 
Zapisala:                                                        Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Neja Gašperšič                 Rado Mužan, l.r. 



 

                                                                                     
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

                                             

                                                                                                          Številka: 032-7/2010 

         Datum: 21-nov-2011 

 

Zapisnik 

 

6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, 

21. novembra 2011, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 

 

Prisotni: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 

  SMS-zeleni) in člani: Davorina Pirc (LDS), Jana Špec (SD)  in Miran Vovk   

                       (SDS)           

Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v kabinetu Župana 

 

Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ki je uvodoma prisotne seznanil z 

dnevnim redom, ki je bil predlagan s sklicem seje in so ga prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA) 

sprejeli. 

 

DNEVNI RED: 

8. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 15.4.2011;  

9. Soglasje k imenovanju direktorja OE ZD Bled - Bohinj; 

10. Razno. 

 

 

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje komisije, z dne 15.4.2011 

 

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

soglasno sprejeli 

 

SKLEP: 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 5. redne seje z 

dne 15.4.2011. 

 

 

Točka 2: Soglasje k imenovanju direktorja OE ZD Bled – Bohinj  

 

Po kratki uvodni obrazložitvi predsednika, so se člani komisije strinjali, da je mag. Zonik že 

dosedaj vzorno vodil Zdravstveni dom, da so se seznanili z njegovim programom dela v 

prihodnjem mandatu, ter da tudi na tej podlagi predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje 

k njegovem imenovanju.  

 



Člani komisije so zato na predlog predsednika soglasno sprejeli 

 

SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglaša k imenovanju mag. 

Leopolda Zonika za direktorja OE ZD Bled – Bohinj. 

 

KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da poda soglasje k sklepu št. 1563-

01/2011 z dne 2.11.2011 o imenovanju direktorja mag. Leopolda Zonika za direktorja 

OEZD Bled -  Bohinj. 

 

 

Točka 3: Razno 

Pod točko Razno je predsednik izpostavil, da je bila že dana pobuda za spremembo Odloka o 

priznanjih občine Bled. Člani so se strinjali, da je potrebno odlok dopolniti, postavi pa se 

vprašanje, kako globoko poseči v materijo. G. Mežan pove, da imajo občine različno ureditev 

tega vprašanja, od enotnih priznanj do priznanj na posameznih področjih, tudi imenovanja 

priznanj po pomembnih ljudeh v občini.  

G. Špec je mnenja, da je smiselna ureditev priznanj po področjih dela oz. ustvarjanja, k temu 

pritrdijo tudi g. Vovk ter g. Mežan. 

 

G. Pirc in g. Petkoš predlagata, da se člani do naslednje seje MKVVI posvetujejo tudi s 

strankami ter podajo predloge sprememb, ki bi jih nato obravnavala komisija. 

  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 

       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


