
Z A P I S N I K 

10. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem,  

ki je bila v ponedeljek, 27.8.2012 ob 17. 00 

 

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

Ambrožič, Majda Loncnar,  Nuša Vogelnik Holzner 

Odsotni člani odbora: Miran Vovk (se je opravičil), mag. dr. Leopold Zonik  

Ostali navzoči: Matjaž Berčon – direktor OU in  Miro Ulčar-  za točko 3. 

 

Predsednica odbora Davorina Pirc je predlagala razširitev dnevnega reda s točko Informacija 

o vlogah prispelih na poizvedovalni javni poziv, zato so člani odbora soglasno sprejeli 

naslednji dnevni red:  

 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje Odbora z dne 12.6.2012 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2012 – rebalans 2 

3. Informacija o vlogah prispelih na poizvedovalni javni poziv o zainteresiranosti za 

javno zasebno partnerstvo na področju upravljanja javne infrastrukture na 

področju športa, turizma in rekreacije in sicer za: Grajsko kopališče, Razgledno 

točko Bledec, Športno dvorano Bled, Športni park Bledec in za Športno 

rekreacijsko središče Straža.   

4. Razno 

 

Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora, z dne 12.6.2012 

 

Članica odbora Nuša Vogelnik Holzner je opozorila, da je v zapisniku  pod 2. točko  zapisano 

nekaj, kar ne drži »Miro Ulčar je odgovoril, da je bil v preteklih letih že kar nekajkrat 

objavljen razpis, pa ni bilo interesa s strani potencialnih kandidatov.« 

Dopolnitev zapisa razprave: »Nuša Vogelnik Holzner je dejala, da se ji zdi, da bi se sigurno 

prijavilo še kar nekaj kandidatov, če bi vedeli za razpis.«  

 

Predsednica odbora Davorina Pirc je predlagala dopolnitev 2. sklepa pri 2. točki dnevnega 

reda, tako da se pravilno glasi:  

»Člani Odbora za gospodarstvo in turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju JP 

Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2011 v delu, ki se nanaša na športno turistično 

infrastrukturo.«  

 

Predsednica odbora Davorina Pirc je predlagala, da se pri obravnavi 4. točke dnevnega reda 

dopolni 1. alinea z izidom glasovanja: »Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA«  

 

Odbor za gospodarstvo in turizem je na osnovi zgoraj navedenih ugotovitev sprejel naslednje 

sklepe:  

1. Dopolni se  2. sklep pri 2. točki dnevnega reda, tako da se pravilno glasi:  »Člani 

Odbora za gospodarstvo in turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju za 

leto 2011 JP Infrastruktura Bled d.o.o. v delu, ki se nanaša na športno turistično 

infrastrukturo.« 

2. Dopolni se 1. alinea 4. točke dnevnega reda z izidom glasovanja: »Glasovanje: 6 

prisotnih, 6 ZA«  



3. Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 9. redne seje odbora z dne 

12.6.2012 z zgornjimi dopolnitvami. 

 

Glasovanje:  5 prisotnih,  5 ZA 

 

Ad 2) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2012 – rebalans 2 

Matjaž Berčon – direktor OU je predstavil rebalans 2 za leto 2012. Predsednica odbora 

Davorina Pirc je v zvezi z rebalansom postavila nekaj vprašanj, na katere ji je odgovoril 

Matjaž Berčon in sicer: 

- kakšna je osnova za povečanje turistične takse v višini 50.000 € in kam se sredstva 

prerazporedijo – Berčon: planirano povečanje sredstev je posledica nadzora 

inšpektorata občine skupaj s policijo pri sobooddajalcih in hotelirjih, 

- planirano povečanje plačila parkirnin za 20.000 €– Berčon: povečanje je zaradi 

discipline obiskovalcev Bleda, ki zdaj že vedo, da morajo parkirnino plačati, planirano 

povečanje glede na znesek do sedaj  »pobrane« parkirnine, 

- glede na to, da se v letošnjem letu na razpis občine za sub. obrestne mere za obrtnike 

in male podjetnike ni javil nihče, se z rebalansom zmanjšujejo ta sredstva za 9.000 € - 

Berčon: potrebno je razmisliti kaj bomo v prihodnem letu subvencionirali oz. kako 

bomo pomagali malemu gospodarstvu in obrtnikom. 

   

Majdo Loncnar je povedala, da krajane Boh.Bele zanima zakaj se vodovod ni delal vzporedno 

s kanalizacijo.  

Dopis strokovne službe: Z EU sredstvi se je na Boh. Beli (od cerkve pa do železniške postaje) 

zgradila kanalizacija in obnovil celotni vodovod – projekt je bil vreden bruto 1.800.000 €, od 

tega smo za 1.150.000 € pridobili EU sredstev, ostalo proračun občine.  V času poteka 

izvedbe investicije, je bilo s strani župana na vsak seji posredovano tudi poročilo, kar se da 

videti tudi iz arhivov občine.  

Dopis strokovne službe: V naselju Obrne se trenutno gradi kanalizacijski sistem s povezavo 

na kanalizacijski sistem na  Boh.Belo. Hkrati z gradnjo kanalizacije se bo uredilo tudi 

odvodnjavanje padavinskih voda iz javnih površin. Vodovodno omrežje na območju Obrn pa 

je bilo v celoti obnovljeno v preteklih letih.    

 

Davorino Pirc je ponovno zanimalo, kdaj bo občina dobila bolj natančne podatke o tem, 

kakšen je finančni priliv iz naslova turizma na Bledu in koliko turisti porabijo na Bledu. 

Matjaž Berčon je predstavil model, ki ga Statistični urad RS uporablja za ta namen, točne 

podatke je težko pridobiti. Predstavil je prihodke od turizma, ki vplivajo na občinski proračun. 

To so: turistična taksa, parkirnine in delno NUSZ (od hotelov in gostinskih lokalov). Drugih 

prihodkov ni. Glede na to, da država želi ukiniti plačevanje pavšalne turistične takse se bo kot 

predsednik odbora za turizem, ki deluje pri Združenju občin zavzemal, da občine tega 

pomembnega prihodka ne bi izgubile.  

 

Po koncu razprave so se člani Odbora za gospodarstvo in turizem strinjali s predlaganim 

rebalansom s področja gospodarstva in turizma in predlagali naslednji sklep:  

 
Odbor za gospodarstvo in turizem nima pripomb na rebalans 2 Občinskega proračuna Občine 

Bled v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem, zato predlaga Občinskemu svetu Občine 

Bled, da ga sprejme.  

 

Glasovanje:  5 prisotnih,  5 ZA 



Ad 3) Informacija o vlogah prispelih na poizvedovalni javni poziv o zainteresiranosti za 

javno zasebno partnerstvo na področju upravljanja javne infrastrukture na področju 

športa, turizma in rekreacije in sicer za: Grajsko kopališče, Razgledno točko Bledec, 

Športno dvorano Bled, Športni park Bledec in za Športno rekreacijsko središče Straža.   

 

Pri obravnavi te točke, se je odboru priključil tudi direktor Infrastrukture Bled, Miro Ulčar.  

Matjaž Berčon je povedal, da je Občina Bled na osnovi večkratnih pozivov odbora za javne 

finance in svetnikov objavila Javni poziv promotorjem, da podajo vloge o zainteresiranosti za 

izvedbo javno zasebnega partnerstva na področju upravljanja javne infrastrukture na področju 

športa, turizma in rekreacije in sicer za: Grajsko kopališče, Razgledno točko Bledec, Športno 

dvorano Bled, Športni park Bledec in za Športno rekreacijsko središče Straža.  Javni poziv je 

bil objavljen na spletni strani občine in v junijski številki Blejskih novic.  

Direktor OU je  predlagal, da se prijave na ta razpis odprejo in pregledajo na odboru za 

gospodarstvo in turizem, zato je predsednici tudi predlagal razširitev dnevnega reda.  

 

Na poziv so do 31.7.2012 prispele naslednje vloge:  

 

Št. Prijavitelj na javni 

poziv  

Ponudba za športno turistični objekt Mnenje  

1. Alpdom Radovljica  Splošna ponudba za upravljanje s 

športno turističnimi objekti vključno 

z vodenjem investicij  

Splošna 

ponudba – nič 

konkretnega  

2. Interesna skupina za 

upravljanje s 

športno dvorano – 

HK-MK Bled, 

Drsalno društvo 

Bled, lokal  

Upravljanje s Športno dvorano Bled   

3

.

3

. 

Društvo V naravi  Projekt in ureditev obnove razgledne 

točke Bledec  

Ideja zanimiva  

1.  Smučarski klub Bled  Upravljanje s Stražo   

2.  Nogometni klub Bled 

skupaj z Atletskim 

društvom Bled  

Upravljanje za Športni park   

 

Direktor OU je člane odbora zaprosil, da povedo kakšno je njihovo mnenje na prispele vloge 

in kako vidijo razvoj javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije v bodoče.  

 

Glede na prispele ponudbe so člani odbora skupaj z Matjažem Berčonom in Mirom Ulčarjem  

ugotovili, da so  iz tega poziva pričakovali vsi veliko več  – ne samo predloge za  nadgradnjo 

sedanjega sistema upravljanja, pričakovali so predvsem  nove predloge z izvirnimi  idejnimi  

rešitvami in vizijo za posamezne objekte, ki bi obogatili športno in turistično ponudbo Bleda 

za naslednjih 50 let.    

Miro Ulčar ugotavlja, da hude konkurence  oz. da bi nekdo prišel z vizijo in denarjem ni, 

razume pa lokalna društva, ki so se prijavila na ta poziv, da želijo prevzeti športne objekte v 

upravljanje, seveda s subvencijo občine. Zanimivo pa se mu zdi, da ni ponudbe za Grajsko 

kopališče.  



Ob tem  je Matjaž Berčon predstavil tudi idejni projekt obnove Grajskega kopališča, ki ga je 

dobil od prejšnjega upravljalca Grajskega kopališča, ki pa ni prispel na ta razpis. 

 

Po daljši razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Člani odbora za gospodarstvo in turizem smo se seznanili s prijavami prispelimi na 

Javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva na 

področju upravljanja javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije in 

sicer za: Grajsko kopališče, Razgledno točko Bledec, Športno dvorano Bled, Športni 

park Bledec in za Športno rekreacijsko središče Straža, ki je bila predstavljena s strani 

občinske uprave.   

 

Zatem je direktor OU predstavil projekt:  Urejanje obale jezera 

Povedal je, da je občina pričela s strokovnim pristopom urejanja obale jezera. To področje bo 

razdeljeno na cca 5 do 6 zaključenih con  in sicer:  Zaka, Mlino, od Grajskega kopališča do 

Regatnega centra, ureditev promenade… Občina planira, da bo za to področje bo sprejet 

samostojen OPPN.  

Zato občina skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pripravlja strateški dokument, ki 

bo posnel obstoječe stanje in predvidel kakšni so naši plani za naprej. Občina bo najprej 

izvedla javni natečaj, kjer bo pridobila idejne zasnove za posamezne cone, izbrane idejne 

zasnove  pa bodo osnova za strokovne podlage za izdelavo OPPNja.  Proces priprave takega 

akta zahteva čas in veliko koordinacije različnih nosilcev urejanja prostora. Berčon je 

povedal, če nam bo uspelo pridobiti  idejne zasnove do konca leta, je to že velik uspeh.    

 

Na osnovi te obrazložitve, so člani odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednji sklep:  

Člani odbora za gospodarstvo in turizem  podpirajo prizadevanja občine za  nov, 

strokoven in inovativen pristop ureditve obale jezera in promenade. Ta sklep se vključi 

k  sklepom o rebalansu proračuna.    

  

Ad 4) Razno  

 

- Nuša Vogelnik Holzner je opozorila na reklamne table, ki se nahajajo po pločnikih – 

npr.: pri Okarini (kjer sta kar 2) in tudi drugod.  

- Člani odbora so opozorili tudi na kopalce na travi – predvsem moteče je med Grajskim 

kopališčem in Vilo Prešeren – kar je v posmeh vsem tistim, ki plačajo  vstopnico za 

obisk v Grajskem kopališču.  

- Davorina Pirc je opozorila na večkratno nočno kopanje mladih, pijanih angležev  pod 

Zdraviliškim parkom pri pletnah. Obstaja resna nevarnost, da se bo kdo utopil in bo 

prišlo do velike tragedije, ki bo odmevala v svetu, zato predlaga, da občinsko 

redarstvo ukrepa  v skladu s svojimi pristojnostmi.  

 

Člani odbora menijo, da je prostor na Bledu zlorabljen – preden se kaj uredi, je že konec 

sezone, zato pozivajo odgovorne službe na občini, da pregledajo nastalo situacijo in ustrezno 

ukrepajo. 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

Zapisala:       

Marjana Burja  

                                                                    Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   

                                                                        Davorina Pirc  



 
Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 
Številka: 011-1/2011-19

 Datum:                28.8.2012 
 

Z A P I S N I K 
 
10. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 28.8.2012 ob 
17.00 v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Janez Brence, 
Franci Pavlič,Klemen Pangerc, Slavko Ažman.  
Odsotna: Strgar Marija. 
Ostali prisotni: podžupan Anton Mežan, Nataša Hribar, direktor občinske uprave Matjaž 
Berčon. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 18.6.2012;  
2.  Polletno poročilo o Izvrševanju Proračuna občine Bled; Priloga 

3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2012 – rebalans 2; 

Priloga 

4.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 84-89 

5.  Sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave; 104-111 

6.  Razno. / 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 18.6.2012; 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 
6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 9. seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 

Točka 2)        Polletno poročilo o Izvrševanju Proračuna občine Bled; 
 
Uvodno obrazložitev  je podal Matjaž Berčon. Polletna realizacija je vsebinsko povezana z 
Rebalansom-2 2012, zato bo podrobnejša obrazložitev podana pri obrazložitvi Rebalansa-2 
2012. 
Jana Špec je vprašala zakaj je Občina izplačala regres kljub interventnim ukrepom. 
Odgovor na njeno vprašanje bo posredovan članom odbora po elektronski pošti pred sejo 
Občinskega sveta. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Polletnim 

poročilom o izvrševanju Proračuna občine Bled od 1.1.2012 do 30.6.2012. 
  



Točka 3)  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2012 – rebalans 2; 
 
Matjaž Berčon je podrobno predstavil spremembe na strani prihodkov in odhodkov z 
Rebalansom-2 2012.  
 
Janez Brence je izpostavil višino sredstev namenjenih za praznično urejane kraja in za 
izobešanja zastav.  
Matjaž Berčon odgovori, da je 2.500 € namenjenih za pokrivanje stroškov izobešanja zastav, 
2.500 € za menjavo poškodovanih zastav, 13.000 € pa je namenjenih za dodatno novoletno 
razsvetljavo. 
 
Janez Brence: zakaj se sredstva razpisa za delovanje športnih društev zmanjšujejo za 
44.000 €, sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture pa se 
povečujejo za enak znesek. 
Matjaž Berčon odgovori, da je sprememba povezana  s sprejemom Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. 
 
Franc Pavlič: koliko sredstev je bilo že nakazano v letu 2012 drsalnim društvom. Matjaž 
Berčon odgovori, da nič. 
 
Srečko Vernig: zakaj se višina sredstev za delovanje Vrtca Bled z Rebalansom ne 
zmanjšuje, glede na to, da je zakonsko predvideno zmanjšanje cen vrtca. 
Jana Špec: sprašuje zakaj je kljub sprejetim interventnim ukrepom še vedno indeks 100 pri 
postavki »plačila v zvez z delom občinske uprave«. 
Odgovor Srečku Vernigu in Jani Špec bo podan po elektronski pošti pred sejo Občinskega 
sveta. 
 
Srečko Vernig: pristojni v občinski upravi naj pričnejo razmišljati o vzpostavitvi brezžične 
internetne povezave v občinski stavbi, saj bi s tem zmanjšali stroške, ki nastajajo pri pripravi 
gradiva za seje občinskega sveta saj bi gradivo lahko pregledovali na tabličnih računalnikih. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklepe (6 
prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da: 
1. sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2012 – rebalans 2. 
2. se strinja, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občini Bled za leto 2012 – rebalans 2, v skladu s 73. členom Poslovnika 
Občinskega sveta občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009-UPB in 78/2009), obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku.  

3. sprejme dopolnjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2012 – rebalans 2. 

 
Člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje so sprejeli tudi naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Pristojne službe naj glede na sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ 

ponovno preračunajo potrebno višino sredstev, ki so potrebna za: 
- plačila v zvezi z delom občinske uprave, 
- sofinanciranje knjižnične dejavnosti Knjižnice Anton Tomaž Linhart Radovljica, 
- sofinanciranje programov Vrtca Bled.  

 
 
Točka 4)       Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 



 
Uvodne obrazložitve je podal Matjaž Berčon. 
 
a) Odkup deleža »Mrakove domačije« 
 
Franc Pavlič: Glede na slabo stanje objekta je objekt potrebno zavarovati pri zavarovalnici. 

 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 32,38% lastniškega deleža zemljišč parc. 

št. 257 in 258 k.o. Rečica za ceno 45.118,00€ (92,00€ / m2). 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. S letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
b) Prodaja dela zemljišča parc. št. 363/18, k. o. Bled 
 
Janez Brence: opozoril je, naj se zaradi morebitne obnove komunalnih vodov, pred prodajo 
zemljišča, zagotovi trajna služnostna pravica na tem zemljišču. 
 
Slavko Ažman: izpostavil je ceno 50 €/m3, češ da je nizka glede na lokacijo-bližina jezera in 
da je stavbna parcela. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine 
Bled da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča parc. št. 363/18, k. o. Bled 

v izmeri cca 220 m2 po ceni 50,00 €/m2, vendar je prej potrebno zagotoviti vpis 
trajne služnostne pravice v zemljiško knjigo v korist Občine Bled za obnovo že 
vgrajenih komunalnih vodov in bodočih komunalnih vodov za ta del zemljišča.   

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Se letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
c) Izvzem iz javnega dobra – parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k. o. Ribno 
 
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  
Občine Bled da Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišč parc. št. 
1382/2, 1382/4, 1382/5, k. o. Ribno. Zemljišča se prenesejo v last Občine Bled. 

 
 
Točka 5)        Sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave; 
                        
Uvodno obrazložitev  je podal Matjaž Berčon.  
 
Srečko Vernig:  19. člen kjer je navedeno » in število del mest« je potrebno razmisliti ali je 
dikcija pravilna. 
 



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

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave s pripombo, da se v 19. členu briše » in število«. 

 
 
Točka 6)        Razno 
 
Janez Brence je podal dodatno obrazložitev odgovora na sklep 9. seje Odbora, ki ga je 
pripravilo podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. glede seznama vseh terjatev in obveznosti na 
dan 31.5.2012, ki so višje od 1.000 €.  
Izpostavil je podjetje B-RAI-N, d.o.o., ki na dan 31.5.2012 dolguje 43.040,16 €, od teh je 
39.981,187 € v postopkih izterjave preko sodišča. 
 
Jana Špec: v imenu oddajalcev sob na Bledu je izpostavila vprašanje, kako je oblikovana 
dodatna bremenitev sobodajalcev za odvoz smeti. Vprašljivo je, ali je pravilno, da »na prazne 
postelje« sobodajalci plačujejo odvoz smeti. 
 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s seznamom  
terjatev in obveznosti na dan 31.5.2012, ki ga je pripravilo podjetje 
Infrastruktura Bled d.o.o. in predlagajo podjetju da je dosledno pri izvrševanju 
sklepov sodišča glede izterjave dolga. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zavezujejo podjetje 
Infrastrukturo Bled d.o.o. da na vsako sejo Odbora za proračun in občinsko 
premoženje posreduje informacijo o realizaciji sklepa sodišča vezanega na 
izterjavo dolga podjetja B-RAI-N, d.o.o.. 

3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zavezujejo podjetje 
Infrastrukturo Bled d.o.o. naj na naslednjo sejo Odbora za proračun in občinsko 
premoženje posreduje odgovor na kakšen način je bila določena dodatna 
obremenitev za sobodajalce za odvoz smeti in zakonsko podlago za takšno 
odločitev. 
  

 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 



                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Statutarno pravna komisija  

     
 

         Datum: 28-avgust-2012 
 
Zapisnik 
 
10. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 28. avgusta 2012, ob 19.00 uri, v 
poročni dvorani Občine Bled, pritličje. 
 
Prisotni: Pavla Zupan, Karmen Kovač in Anton Omerzel 
Opravičeno odsoten: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar  
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 
Sejo je po pooblastilu predsednika in podpredsednika vodila članica komisije Pavla Zupan, ki 
je uvodoma pozdravila vse prisotne, ugotovila, da je komisija sklepčna, saj so prisotni trije od 
petih članov, ter seznanila prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsedujoče so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  

  
1. Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje komisije z dne 12. 6. 2012;  
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2012 – rebalans 2; 

 

3. Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;  
4. Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest; 

 

5. Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave; 

 

6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled; 

 

7. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa; 

 

8. Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 
infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem 
interesu; 

 

9. Razno.  
 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje komisije, z dne 12.6.2012 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 9. redne seje z dne 12.6.2012. 
 
 
Točka 2: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2012 – rebalans 2    
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka soglasno sprejeli 
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SKLEP: 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2012 – rebalans 2. 
 
 
Točka 3: Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
 
Točka 4:  Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
vzdrževanje občinskih cest.  
 
 
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave  
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. 
 
 
Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled  
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 
 
 
Točka 7: Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa  
 
Člani komisije so po pregledu pravilnika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega 
programa športa. 
 
 
Točka 8:  Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 
infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu 
 
Člani komisije so po pregledu pravilnika soglasno sprejeli 
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SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na 
področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu. 
 
 
Točka 9: Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsedujoča sejo zaključila.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                                      članica komisije:  
                      Pavla Zupan 



                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Statutarno pravna komisija  

   Datum: 29.8.2012 

 
Zapisnik 

 

9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 
v sredo, 29. avgusta 2012, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. 

nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in članici: 

Davorina Pirc in Jana Špec       
Opravičeno odsoten:  Miran Vovk     

Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost 

komisije glede na prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim 
redom, ki je bil predlagan s sklicem seje. Anton Mežan je predlagal dopolnitev 4. 

točke in sicer z imenovanjem v delovna telesa občinskega sveta in sveta Zavoda 
za kulturo Bled.     
 

Komisija soglasno sprejme 
 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 

27.2.2012;  

2. Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled;  

3. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled;   
4. Ugotovitev prenehanja mandata svetnika in prehoda mandata na 

naslednjega kandidata 

Razrešitev in imenovanje članov delovnih teles 
5. Razno 

 
 

 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 
27.2.2012 

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

predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP 1/9: 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 
8. redne seje z dne 27.2.2012. 

 
 
Točka 2:      Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Višje 

strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled 
 



13 

Člani komisije so mnenja, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo razpisne 

pogoje, zato predlagajo občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k 
predlaganim kandidatom. Članica Špec pove, da se v izogib morebitnemu 

konfliktu interesov vzdrži glasovanja. 
 

Na predlog predsednika so člani komisije z 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (Špec) 
sprejeli  
 

SKLEP 2/9 
Komisije poda pozitivno mnenje k predlaganim kandidatom za direktorja 

Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. 
 
Komisija predlaga, da občinski svet poda pozitivno mnenje k kandidatom 

in sicer za: 
- Mag. Tadejo Krašna; 

- Mag. Petra Mihelčiča in 
- Dr. Ota Težak.  
 

Točka 3:       Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled 
 

Predsednik komisije pove, da je na razpis za direktorja zavoda prišla ena 
ponudba in sicer od dosedanjega direktorja g. Završnika, ter da so ga člani sveta 
Zavoda na 25. seji sveta Zavoda, dne 24.7.2012 imenovali za novo petletno 

obdobje. Ker mora po spremembi Odloka k imenovanju podati soglasje občinski 
svet, predlaga, da komisija predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k 

imenovanju. 
   
Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli  

 
SKLEP 3/9 

Komisija soglaša z imenovanjem Matjaža Završnika za direktorja Zavoda 
za kulturo Bled za mandatno obdobje 5 let. 
 

Komisija predlaga, da občinski svet poda soglasje k sklepu z dne 
24.7.2012 o imenovanju Matjaža Završnika za direktorja Zavoda za 

kulturo Bled za mandatno obdobje 5 let.   
 

 
Točka 4:       a)Ugotovitev prenehanja mandata svetnika in prehoda 
mandata na naslednjega kandidata 

                 b)Razrešitev in imenovanje članov delovnih teles 
                 c)razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za 

kulturo Bled   
 
 

g. Petkoš pove, da je občinska volilna komisija zaradi smrti svetnika Mužana 
ugotovila prenehanje njegovega mandata in sočasno ugotovila, da je mandat do 

prenehanja mandata tega sklica občinskega sveta prešel na naslednjega 
kandidata , ki je podal soglasje, to je g. Pogačar Peter. 
 

Mežan predlaga, da komisija predlaga občinskemu svetu tudi, da se v odboru za 
družbene dejavnosti Karmen Kovač predlaga za predsednico odbora, Antona 

Mežana pa za člana. 
Prav tako se za člana Sveta zavoda za Kulturo predlaga g. Iztoka Oražma. 
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Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli: 
 

SKLEP 4a/9: 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 

Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme ugotovitveni sklep, da je 
občinskemu svetniku Radovanu Mužanu, Ribno, Izletniška ul. 42, 

mandat člana občinskega sveta prenehal iz razloga smrti po 37a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 

76/08, 79/09 in 51/10).  
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 

Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme sklep, da mandat člana 

občinskega svetnika Občine Bled za preostanek mandatne dobe 
preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Lista Tonija 

Mežana – Zeleni Evrope, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika. 
Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novemu članu občinskega 
sveta, Petru Pogačarju, s stalnim prebivališčem Zasip, Muže 1, Bled. 

Peter Pogačar je dne 21.8.2012 podal izjavo, da sprejema funkcijo 
člana Občinskega sveta Občine Bled.  

 

SKLEP 4b/9: 
 
Komisija soglaša z ugotovitvijo prenehanja članstva in funkcije 

predsednika v Odboru za družbene dejavnosti Radoslavu Mužanu.  
Komisija soglaša z razrešitvijo članice Odbora za družbene dejavnosti 

Karmen Kovač in da se za predsednico Odbora za družbene dejavnosti 
imenuje Karmen Kovač.  
Komisija soglaša, da se za člana odbora za družbene dejavnosti imenuje 

Antona Mežan. 
 

Komisija predlaga, da občinski svet sprejme sledeče sklepe: 
Občinski svet Občine Bled ugotavlja prenehanje članstva in funkcije 
predsednika Radoslava Mužana, v Odboru za družbene dejavnosti. 

 
Občinski svet občine Bled v odboru za družbene dejavnosti razreši 

članico Karmen Kovač. 
Občinski svet Občine Bled za predsednico Odbora za družbene dejavnosti 

imenuje Karmen Kovač. 
Občinski svet občine Bled za člana v Odboru za družbene dejavnosti 
imenuje Antona Mežana. 

 
 

SKLEP 4c/9: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 

ugotovitev prenehanja mandata člana sveta Zavoda za kulturo Bled g. 
Radoslava Mužana in soglaša k imenovanju g. Iztoka Oražma za člana 

sveta Zavoda za kulturo Bled. 
 
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da ugotovi prenehanje 

mandata zaradi smrti člana sveta Zavoda za kulturo Bled, g. Radoslava 
Mužana in za čas do izteka mandata sestave sveta imenuje g. Iztoka 

Oražma, Rožna ul. 20a, Bled za člana sveta Zavoda za kulturo Bled.  
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Točka 5:         Razno 

 
Pod točko razno Anton Mežan članom odbora razdeli osnutek novega pravilnika o 

občinskih priznanjih in prosi da se člani do 20.9.2012 opredelijo do vsebine. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 
 

 
Zapisal: 

Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 



                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Statutarno pravna komisija  

Številka:  011-4/2011  
Datum:  30.8. 2012  

 
 

ZAPISNIK 
 
 
10. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 30.8.2012, ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled. Začetek seje: ob 17.00, 
zaključek seje: ob 18.30. 
 
 
Prisotni člani: Janez Petkoš, predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Anton Omerzel, 
Davorina Pirc, Peter Pogačar 
Upravičeno odsotna: Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon (poročevalec k tč. 2), mag. Bojana 
Novak, mag. Barbara Jančič (poročevalka k tč. 3), prof. dr. Gorazd Trpin, Andrej Eržen 
(poročevalca k tč. 4), Irena Komatar (poročevalka k tč. 5) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora z dne 14.6.2012 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2012 – rebalans 2 
3. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
4. Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne 

službe vzdrževanje občinskih cest  
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled 
6. Razno 
 
 
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 
njegovo 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 9. redne seje odbora z dne 14.6.2012 
 
Člani odbora na Zapisnik 8. redne seje Odbora z dne 14.6.2012 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 
9. redne seje Odbora z dne 14.6.2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 2: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2012 – rebalans 2 
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Obširno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon in predstavil razloge 
za predlagane spremembe.  
 
V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se strinjajo s Predlogom 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 – 
rebalans 2. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 3: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
 
Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 
 

a) Odkup deleža »Mrakove domačije« 
Anton Omerzel je povedal, da predloga ne bo podprl, ker naj bi bila cena za odkup 92 € /m2 
previsoka. Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 

b) Prodaja dela zemljišča parc. št. 363/18 k.o. Bled 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 

c) Izvzem iz javnega dobra – parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5 k.o. Ribno 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 4: Sprejem Predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest  
 
Obrazložitev predloga  odloka je podal prof. dr. Gorazd Trpin z Inštituta za javno upravo. 
Članom odbora je pojasnil spremembe od faze osnutka in razloge zanje. Med obveznosti 
koncesionarja se doda izdaja projektnih pogojev in soglasij, umika se merjenje osnih 
obremenitev. Omili se pogoje za koncesionarja: minimalno 10 delavcev, letni promet 500.000 
€. Rok za izvedbo prenove cest se podaljša na 3 leta. 
V razpravi, v kateri  so sodelovali vsi člani odbora, je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi s 
predlogom odloka, nato pa so člani sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 1 
 
 
K točki 5: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled 
Obrazložitev sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti je podala 
Irena Komatar, Axis d.o.o.. Pojasnila je spremembe (novo kategorizirane odseke in izločene 
odseke cest) ter kriterije za kategorizacijo.  
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V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 

 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
 
K točki 6: Razno  
 
Pod to točko  je Slavko Ažman predlagal, naj WTE pojasni, zakaj je prišlo do pomora rib pod 
čistilno napravo. 
Janez Petkoš je predlagal, da se del zemljišča ob Cesti Gorenjskega odreda na Mlinem ca. 
100 m2 izloči iz javnega dobra, ker ne služi javnemu interesu, in  odproda zainteresiranemu 
občanu. Barbara Jančič je predlagala, da se zainteresirani občan zglasi na občini, da se bo 
zadeva preverila. 
 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 
18.30 uri zaključil. 
 
Zapisali:   

  
 mag. Barbara Jančič 
 mag. Bojana Novak 

        
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
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Z A P I S N I K 

9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 30.8. 2012  ob 17. uri 

 

Navzoči člani: Vinko Poklukar – podpredsednik odbora, Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen 

Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber  

Ostali navzoči: Janez Fajfar – župan, Anton Mežan – podžupan, Matjaž Berčon – direktor 

OU, Jasmina Djordjević – k 1. točki, Jožef Smole – k točki  4., Igor Justin – k točki 5. in 6.   

in  Marjana Burja – OU. 

 

Podpredsednik Odbora Vinko Poklukar je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko: 

Vizija razvoja Blejskega mladinskega centra Bled. Glede na to, da je bila predstavnica BMCja 

prisotna že takoj na začetku, je zato predsednik predlagal tudi spremenjen dnevni red. Člani 

odbora so se s tem strinjali in potrdili naslednji dnevni red:  

 

1. Vizija delovanja Blejskega mladinskega centra Bled 

2. Pregled in potrditev Zapisnika 8. Seje odbora z dne 14.6.2012 

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

leto 2012 

4. Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

5. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

izvajalcev letnega programa športa 

6. Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 

infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu; 

7. Razno. 

 

 

Ad 1) Vizija delovanja Blejskega mladinskega centra Bled 

 

Matjaž Berčon je v uvodu povedal, da  je želel, da se vizija delovanja BMCja predstavi prav 

na temu odboru, da se člani odbora bolje seznanijo  z BMCjem in njihovim delovanjem. 

Jasmina Djordjević – predsednica BMCja je povedala, da je prej že nekaj časa delala v 

Mladinskem centru na Jesenicah, od leta 2008 pa dela in pripravlja delavnice in vodi vse 

programe v Blejskem mladinskem centru Bled. Predstavila je program dela BMCja, ki ga je 

prijavila tudi na Urad za mladino – vendar sredstev niso dobili. Želi, da se ta program 

nadaljuje tudi v bodoče in da se razširi tudi na druge občine. Zdaj, ko gre na porodniški 

dopust, bo delo opravljala študentka, ki jo že uvaja.  

Matjaž Berčon  pove, da občina želi večji efekt dela od BMCja,  da se naredijo  programi 

predvsem za mlade, ki v prostem času nimajo nobenih društvenih aktivnosti. Programi naj 

bodo bolj vsebinski in usmerjeni v raznovrstne dejavnosti.  

Člani odbora so povedali, da podpirajo delovanje BMC in da želijo, da se le ta nadgradi.  

  

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za družbene dejavnosti podpira delovanje Blejskega mladinskega centra in 

predlaga, da naredi finančno in organizacijsko ovrednoten plan dela Blejskega 

mladinskega centra za leto 2013 in se ga posreduje občini za vključitev v proračun 

občine za leto 2013.  

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

Ad 2)  Pregled in potrditev Zapisnika 8. seje odbora z dne 14.6.2012 
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Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji sklep: 

 

Potrdi se zapisnik 8.  redne seje Odbora za družbene dejavnosti  z dne  14.6.2012. 

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

Ad 4)  Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 

Obrazložitev odloka je predstavil Jožef Smole, poveljnik štaba CZ Občine Bled.  Matjaž 

Berčon je opozoril na redakcijski popravek v 37. členu, ki pa se bo vložil na sejo Občinskega 

sveta Občine Bled ko amandma.  

Direktor OU je tudi povedal, da je za dela in naloge v zvezi s civilno zaščito in reševanjem na 

občini sedaj zadolžen mlad, perspektiven gasilski častnik Aljoša Ažman, ki  je zaposlen na 

MIRu za polovičen delovni čas.  

 

Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme  

predlog  Odloka o varstvu pred naravnimi in  drugimi nesrečami. 

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

 

Ad3)  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2012 

 

Rebalans 2 Proračuna občine Bled je predstavil Matjaž Berčon. Povedal je, da je rebalans 

uravnotežen. Člane odbora je zanimalo: 

- zakaj se sredstva za vrtec glede na zakonska določila plače ne znižajo? Berčon: že v plan za 

leto 2012  je občina dala nižja sredstva, kot je predlagal Vrtec Bled. Prav tako pa se je s 1.9. 

znižala še cena  in sicer za 4% za I. starostno skupino in 8% za II. starostno skupino – to 

pomeni nižje stroške za starše in tudi za občinski proračun. 

-ali je v rebalans vključen zbiralnik vode na ŠP Bled? Berčon: ne, ker so bile v proračun 

vključene druge nujne zadeve.  Zbiralnik vode bo vključen v proračun za leto 2013.  

 

Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:  

 

Odbor za družbene dejavnosti nima pripomb na rebalans 2 Občinskega proračuna 

Občine Bled v delu, ki se nanaša na področje družbenih dejavnosti, zato predlaga 

Občinskemu svetu Občine Bled, da ga sprejme.  

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

Ad 5)  Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

izvajalcev letnega programa športa 

Posamezne spremembe in dopolnitve pravilnika je predstavil Igor Justin – pripravljavec teh 

sprememb. S predlaganimi spremembami se predvsem spreminjata 2. in 4. Pravilnika, kjer je 

definirano, da mora društvo, če želi kandidirati na javnem razpisu izpolnjevati tiste pogoje, ki 

veljajo za vsebine oz. programe, za katere to društvo kandidira na razpisu.  

Župan se je Igorju Justinu in ekipi, ki je pripravljala ta pravilnik zahvalil, da so opravili veliko 

in pomembno delo za šport v občini.  

V razpravi je člane odbora zanimalo, če se je s predlaganimi spremembami strinjala tudi 

komisija za šport. Igor Justin pove, da so nove spremembe prav posledica sprejetega 

dogovora na Komisiji za šport, ki je bila en dan prej, to je v sredo, 29.8. 
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Vinko Poklukar pove, da ne glede kakšen pravilnik sprejmemo, da društva, ki so med seboj 

sprta ne morejo delati dobro – to ni dobro  ne za okolico, še manj pa za mlade športnike, s 

katerimi delajo.  

 

Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep:  

 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega 

programa športa.  

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

6. Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne 

infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu; 

 

Vinko Poklukar je predlagal, da se ta točka umakne z dnevnega reda seje OS – predsedniki 

KSov so ga namreč poklicali, da se ne strinjajo s predlaganim pravilnikom, ki vključuje tudi 

kulturne domove po krajevnih skupnostih. Predsedniki KSov se namreč želijo o tem prej 

pogovoriti z direktorjem in županom.  

Tudi Vanja Piber predlaga, da se kulturni domovi izvzamejo iz tega pravilnika.  

 

Matjaž Berčon – direktor OU pove, da je ta pravilnik pripravljen tako, da daje pravno podlago 

za sofinanciranje obratovalnih stroškov vseh upravljavcev (na področju športa in na področju 

kulture) iz občinskega proračuna in določa načine oddajanja objektov v nadaljnji najem.  

Predlaga pa, da podžupan Mežan skliče sestanek s predsedniki KS še pred sejo Občinskega 

sveta Občine Bled in da tudi njim predstavi ta pravilnik.  

 

Člani odbora so na osnovi te obrazložitve sprejeli naslednji sklep:  

 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme 

Pravilnik o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na 

področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu.  

Glasovanje: 6 prisotnih, 6  ZA 

 

 

Ad 7) Razno  

- Ker je pred kratkim umrl Rado Mužan – predsednik odbora za družbene dejavnosti, je 

Vinko Poklukar, ki je vodil to sejo odbora, v začetku predlagal minuto molka v 

spomin na pokojnega Mužana.  

- Pavla Zupan pohvali dogajanje na Blejskem gradu v tej sezoni.     

- Župan je članom odbora povedal, da je bil zadnjič na prireditvi v Brixnu, kjer imajo 

49 društev in prav vsa društva so se na tej prireditvi predstavljala – v naši občini je to 

večji problem.  

- Direktor Berčon je povedal, da bodo  predvidoma v novembru zaključena dela v 

starem jedru Zagorice in predlaga, da katero od društev (npr. Turistično društvo Bled) 

naredi dogodek za ta namen. 

 

Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 18.55 uri. 

Zapisala:                                                         

Marjana Burja  

 

podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti: 

                 Vinko Poklukar  


