Številka:
Datum:

011-5/2014-30
29. 5. 2018
ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,
ki je bila v torek, 29. maja 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled

Prisotni:

Jakob Bassanese (predsednik), Ludvik Kerčmar (podpredsednik), Miran
Vovk (do 18:00), Jožica Šmit, Zorica Završnik Črnologar, Anton Omerzel (do
18:55)

Ostali prisotni:

Matjaž Berčon (direktor OU Občine Bled), Tomaž Rogelj (direktor Turizma
Bled), Bojana Lukan (tajnica OGT)

Odsotni:

Franc Sebanc (opravičil izostanek)

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
vodil predsednik Jakob Bassanese. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel s 15. redno sejo
OGT in 14. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti. Skladno s 4. točko 61. člena Poslovnika je
ugotovil prisotnost 6 članov OGT. Predlagal je, da pričnejo svoje delo skladno s 56. e členom
Poslovnika.

Za sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2018 – Rebalans 1
4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora
( http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf )
5. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025
6. Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled
7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017
8. Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in
pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji
9. Razno

Točka 1:

Sprejem dnevnega reda 15. redne seje

Ugotovljeno je bilo, da je bila v delovnem gradivu objavljena napačna povezava do zapisnikov
delovnih teles iz preteklih sej, zaradi česar je bila točka št. 4 umaknjena iz dnevnega reda.
Zapisnik 14. redne seje OGT se potrjuje na naslednji seji OGT. V skladu z navedenim je bil
predlagan sledeč dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2018 – Rebalans 1
4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora
( http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf )
5. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025
6. Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled
7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017
8. Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in
pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji
9. Razno

SKLEP:

Člani OGT soglasno potrjujejo dnevni red.

Glasovanje OGT:

6 prisotnih; ZA: 6, PROTI: 0

Točka 2:

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Povedal je, da bilo lani realiziranih 12 mio eur
prihodkov, kar pomeni 99 % plana (največji delež predstavlja dohodnina – 4,2 mio eur) in okoli
10 mio eur odhodkov, kar predstavlja 89 % plana. Neporabljena sredstva v višini 1,2 mio eur so
bila prenešena v letošnji proračun.
SKLEP:

Člani OGT potrjujejo Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017.

Glasovanje: 6 prisotnih; ZA: 6, PROTI: 0

Točka 3:
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2018 – Rebalans 1
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, ki uvodoma izpostavlja, da je do rebalansa prišlo
zaradi dodatnih 0,5 mio eur sredstev, ki so Občini Bled ostala iz preteklega leta, ko še ni bilo
znanih končnih bilanc. Pričakuje povišanje prihodkov predvsem na račun uskladitve stanja (ob
povišanju turistične takse dodatnih 200.000 eur), refundacije stroškov evropskih projektov iz
preteklih let (kot je npr. LAKtive Tourism), povečanega trenda gradenj oz. odmere komunalnega
prispevka ob novogradnjah in dozidavah (600.000 eur)…

Rebalans na drugi strani posledično predstavlja tudi več odhodkov (cca. 1,08 mio eur). Več
sredstev se namenja upravljanju parkirišč (z dodatno zaposleno osebo na režijskem obratu) in
odpravljanju plačnih nesorazmerij. Zaradi nam še vedno neznanih rezultatov prijav projektov
LAS Gorenjska košarica, so bila sredstva namenjena za te projekte, prenesena v naslednje leto.
Tekoče stroške povečujemo za cca. 6 %, investicije pa za 13 %. Turizmu Bled namenjamo 50.000
eur več, s čimer bodo med drugimi poskrbeli tudi za sofinanciranje avtobusne linije, ki bo v času
med 23. 6. 2018 in 15. 9. 2018 povezovala Koritno, Bodešče in Ribno preko Vintgarja na Zatrnik.
Ga. Pesrl zanima, zakaj v novo avtobusno linijo ni vključeno tudi Selo. Direktor odgovarja, da je
bil v začetni fazi to največji možni izkupiček, do katerega so prišli na podlagi dogovorov z
Alpetourjem in Občino Gorje.
Povečuje se delež sredstev namenjenih za športno dvorano in športne objekte ter za tekoče in
investicijsko vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest. Na JRC je Občina že vložila 8 postopkov za
razlastitev na Betinu, na trasi med Betinom in Mlinskim poljem bo v bodoče vložila še dodatne 3
vloge za postopke razlastitev. Začetek gradnje je še vedno predviden v oktobru 2019, gradnja pa
bo potekala fazno, in sicer od Betina proti Mlinskemu polju, kjer se zaradi pomislekov civilne
iniciative pripravljajo nove projektne ideje. SRC bo končana v roku enega meseca, tekom poletja
se bo na drugi strani potoka gradila še samostojna ločena kolesarska pot. Zmanjšana so bila
sredstva za projekt »Kolesarska povezava Bled – Bohinjska Bistrica«. Zaradi relativno starega
PZI je potrebna novelacija, z gradnjo kolesarske poti med Mačkovcem in Bohinjsko Belo bi začeli
v drugi polovici septembra 2018, kar pomeni, da bodo plačila zapadla v naslednje proračunsko
leto.
Sredstva v rebalansu so po novem namenjena tudi ureditvi skupnega prometnega prostora na
Veslaški promenadi med Prešernovim spomenikom in Malo Zako, ki zajema ureditev javne
razsvetljave, preplastitev posameznih odsekov cestišča, ureditve odvodnjavanja, namestitev
potopnih količkov na obeh vstopnih mestih, zasaditev, postavitve urbane opreme, namestitve
števcev pešcev in kolesarjev, …
V decembrskem času bomo namenili še dodatnih 20.000 eur za dokup prazničnih lučk.
240.000 eur bomo namenili za odkup zemljišč na blejski strani Vintgarja in na ta način dobili
večjo moč pri upravljanju. Soteska je danes iz različnih razlogov zaprta, kar meče negativno luč
na Bled. Anton Omerzel pozdravlja to idejo in predlaga, da se kupi še kakšno zemljišče. Meni, da
Turistično društvo Gorje, ki danes upravlja z Vintgarjem, svoje naloge ne opravlja dobro.
15.000 eur se namenja za ureditev pokopališč (predvsem za idejne zasnove širjenja pokopališč v
Ribnem in na Bohinjski Beli ter za nekatera vzdrževalna dela na blejskem pokopališču). Po
razpravi vezani na pisanje novih odlokov, pravilnikov, …, ki jih občinam nalaga nova zakonodaja
Anton Omerzel predlaga, da bi glede na sorazmerno drage storitve dosedanjega izvajalca
pogrebnih storitev v Občini Bled, razmislili o lastni pogrebni službi.
Ludvika Kerčmarja zmoti dejstvo, da ima Občina Bled namen že s 1. julijem 2018 povečati
turistično takso. Ima pomisleke glede dinamike in privajanja sobodajalcev ter ostalih
ponudnikov namestitvenih kapacitet, češ da imajo premalo časa za prilagoditev svojih
informacijskih sistemov na novo obdavčitev. Trdi, da turistično gospodarstvo glede na
zgodnjespomladanska komunciranja, ni obveščeno o povečanju turistične takse v letošnjem letu.
Predlaga, da se turistično takso poveča v naslednjem letu. Deloma prebere dopis hotelirjev,
katerega naj bi svetniki in Občina Bled prejeli v naslednjih dneh. Meni, da ni korektno, da se
takso v polni višini zaračunava tudi kampistom, ki bodo prenočevali v Kampu Bled, saj bodo na

ta način v senci bližnjega kampa na Šobcu. Anton Omerzel oporeka mnenju Ludvika Kerčmarja v
smislu, da Odlok o turistični taksi v Občini Bled v vmesnem prehodnem obdobju (med 1. julijem
2018 in 31. marcem 2019) pomeni minimalno povišanje – 23 centov na osebo na noč. V razpravo
se vmeša še Jakob Bassanese s primerom Ljubljane in Pirana, ki se o povišanju turistične takse
za razliko od Bleda, niso posvetovale s turističnim gospodarstvom. Matjaž Berčon zaključi, da
nesprejetje Odloka o Turistični taksi v Občini Bled predstavlja 200.000 eur prihodkov manj, kar
pomeni, da rebalans v takšni obliki ne more biti sprejet in bo posledično umaknjen iz dnevnega
reda seje občinskega sveta.
Sejo OGT zapusti Miran Vovk.
SKLEP:
Člani OGT potrjujejo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1.
Glasovanje: 5 prisotnih; ZA: 5, PROTI: 0.

Točka 4:

Potrditev Zapisnika 14. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem

Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda.

Točka 5:

Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025

Uvodno obrazložitev poda Tomaž Rogelj. Pove, da so od predstavitve osnutka prejeli preko 90
strani pripomb 33 deležnikov. Poudari, da gre za strategijo celotnega Bleda in ne le Turizma
Bled. Strategija temelji na treh strateških temeljih razvoja – i) doživetje narave, kulture in
tradicije, ii) šport in rekreacija, iii) mice dogodki.
Jaka Bassanese glede na trenutno situacijo pomanjkanja delovne sile na področju gostinstva in
turizma predlaga štipendiranje za deficitarne poklice. Ludvik Kerčmar pripomni, da bi bilo
smiselno tudi hotelske verige usmeriti v štipendiranje kadra, ki bi ga po koncu šolanja zaposlili v
lastnih podjetjih. Jožica Šmit meni, da premalo izkoriščamo Riklija in potenciale povezane z
wellnessom, antistresnimi terapijami, … Odvije se vsesplošna debata na temo podaljševanja
povprečne dobe bivanja, cen in kakovosti storitev.
SKLEP:

Člani OGT sprejemajo Strategijo trajnostnega razvoja blejskega turizma
2018 – 2025.

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

Točka 6:

Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled

Uvodno obrazložitev poda Matjaž Berčon. Uvodoma izpostavi, da se o spremembi odloku
nadrejenega zakona govori že več kot leto dni, zakon pa velja že več kot pol leta. Osnutek Odloka
se od danes veljavnega odloka razlikuje v dodatni promocijski taksi s katero bo razpolagala STO,
oprostitvah (tudi kampom se zaračunava polno ceno turistične takse), delitev na tri geografska
območja in delitev na dve časovni obdobji, kot kaže tabela spodaj:

Z zgoraj opisanim zaračunavanjem bi pričeli 1. aprila 2019, od 1. julija 2018 do 31. marca 2019
pa bi uvedli vmesno, prehodno obdobje, kar pomeni, da bi turistično takso vsem zaračunavali v
vrednosti 1,50 eur (podražitev za 0,23 eur). S 1. januarjem 2019 smo dolžni zaračunavati še
promocijsko takso, v višini 25 % od pobrane turistične takse.
Razlogi za tolikšen dvig turistične takse so v dejstvu, da si Bled želi razvoja visokega turizma. Z
uvedbo nižje takse izven visoke turistične sezone Bled spodbujamo desezonalizacijo, z uvedbo
treh geografskih območij pa tudi bolj odročnim, podeželskim predelom, ki se ukvarjajo z
namestitvami in nimajo zagotovljenega dostopa do javnih storitev v takšnem obsegu kot v
središču Bleda, damo več možnosti za zapolnitev sob.
Odlok o turistični taksi v Občini Bled prinaša naslednje finančne učinke:

Odpre se vsesplošna debata na temo, kdo je plačnik turistične takse, ali turistično gospodarstvo
takso plačuje iz svojega žepa, ali so sobodajalci in ostali deležniki pripravljeni na takšne
spremembe.
Jaka Bassanese predlaga, da ne bi uvajali različnih tarif turistične takse za različna območja, saj
naj bi vsi gostje v enaki meri uporabljali javno infrastrukturo. Obenem v izogib težavam z
informacijsko tehnologijo in olajšanju obračunavanja turistične takse ponudnikom
namestitvenih kapacitet daje pobudo, da se navkljub želji po desezonalizaciji, razmisli o enotni
tarifi ne glede na visoko in nizko turistično sezono. Idejo podpirajo tudi ostali člani. Na ta način
bo sobodajalec, ki svoje storitve ponuja le v enem kraju, turistično takso preko celega leta
zaračunaval po enotni tarifi, kar v praksi pomeni lažje oglaševanje in odvajanje turistične takse.

SKLEP:

Člani OGT sprejemajo osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Bled s
pripombo, da se turistična taksa tekom celotnega leta obračunava po isti (t.
j.) višji tarifi.

Glasovanje: 5 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽAN: 1
Sejo OGT zapusti Anton Omerzel.

Točka 7:

Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto
2017

Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Rogelj, ki pove, da je finančno poročilo v skladu s planom za
leto 2017. Realiziranih je bilo 1 mio eur prihodkov (od tega je 2/3 je prispevala Občina Bled) in 1
mio eur odhodkov. Sredstva so bila v največji meri porabljena za organizacijo prireditev (40 %),
kongresni urad, informacijsko podporo in trženje.
SKLEP:

Člani OGT se seznanjajo s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled
za leto 2017.

Glasovanje: 4 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0

Točka 8:

Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma,
Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji

Uvodno obrazložitev poda Tomaž Rogelj. Od pretekle obravnave akta na seji OGT je prišlo do
sprememb pri dveh ustanoviteljih (SKB banko je zamenjal Epidos, Ljubljanske mlekarne pa Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled). O vsebinskem delu akta bi lahko razpravljali še
kar nekaj časa, vendar pa je iz razloga neusklajenosti akta z danes veljavno zakonodajo,
zatečenim stanjem vpisanih ustanoviteljev in nevarnostjo, da nam ob odpovedi predsednice
sveta zavoda že grozi nesklepčnost, potrebno čimprej spremeniti akt. V naslednjem koraku sledi
še prilagoditev statuta in poslovnika.
Jaka Bassanese ima pomisleke glede pravic na novo vpisanega člana. Z vplačano članarino (5.000
eur) namreč ustanovitveni član ne postane avtomatično tudi član sveta zavoda. Zanima ga
predvsem, na kakšen način bi lahko v svet zavoda spravili tudi sobodajalce.
V vsesplošni debati je ugotovljeno, da bi bilo ob vsakokratnem vstopu novega člana med
ustanovitelje potrebno spreminjati akt, ki ga mora potrditi tudi Občinski svet Občine Bled.
SKLEP:

Člani OGT sprejemajo osnutek Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje
turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji.

Glasovanje: 4 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisala:
Bojana Lukan

Predsednik OGT:
Jakob Bassanese

ZAPISNIK
14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v torek, 29.05.2018 ob 17. uri
Prisotni člani: Brigita Šolar – podpredsednica odbora, Francka Smolej, Mihaela Pesrl, Aneta
Lavtar, Janez Petkoš, Dušan Žnidaršič
Ostali prisotni: Matjaž Berčon (direktor občinske uprave), Romana Rakovec (direktorica
Gorenjskih lekarn – k 4. in 5. točki dnevnega reda), Matjaž Završnik (direktor Zavoda za kulturo
Bled - k 6. točki dnevnega reda), Neja Gašperšič (občinska uprava)

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
Rebalans 1
4. Potrditev Zapisnika 13. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wpcontent/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf)
5. Potrditev Zapisnika 1. dopisne seje odbora (http://www.e-bled.si/wpcontent/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf)
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
7. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
8. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne
9. Razno
Glede na to, da je bila pod točko 4. in 5. vzpostavljena napačna povezava, se potrjevanje obeh
zapisnikov prenese na naslednjo sejo odbora. Podpredsednica odbora Brigita Šolar je predlagala
sledeči DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
Rebalans 1
4. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
5. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
7. Razno
Člani Odbora so sprejeli predlagani dnevni red 14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Sklep:
Potrdi se dnevni red 14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA, 0 proti
Ad 2) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
Kratko predstavitev Zaključnega računa Občine Bled za leto 2017 je podal Matjaž Berčon.
Povedal je, da se zaradi nekaterih neizvedenih investicij v letu 2017 sredstva v višini
1.244.578,93 € prenašajo v leto 2018.
Člani Odbora za družbene dejavnosti niso imeli razprave, sprejeli so predloga sklepa:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017.

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme
Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2017.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA, 0 proti
Ad 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2018 – Rebalans 1
Uvodno obrazložitev je Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za gospodarstvo in turizem
podal Matjaž Berčon. V proračunu so se povečali odhodki za tekočo porabo za 6 % in za
investicije za 13 %.
Razprava članov Odbora za družbene dejavnosti:
Dušan Žnidaršič je vprašal, zakaj so sredstva za vzdrževanje pokopališč povečana za 15.000 €.
Direktor je odgovoril, da gre za razširitev pokopališča. Predvidena je tudi sprememba
zakonodaje na področju pokopališke dejavnosti, za kar bo potrebno pripraviti spremembe treh
odlokov.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so sprejeli predlog sklepa:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
rebalans 1 z vsemi prilogami.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA, 0 proti

Ad 4) Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne je predstavila direktorica
javnega zavoda Gorenjske lekarne Romana Rakovec. Spremembe odloka so potrebne zaradi
spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je bil sprejet 27.1. 2017 in določa, da morajo javni
zavodi za lekarniško dejavnost prilagoditi odloke zakonodaji v roku 2 let, kar pomeni do 27.1.
2019.
Glavne spremembe so:
- Za delovno mesto direktorja javnega zavoda lahko kandidira tudi nekdo, ki nima
izobrazbe magister farmacije. V tem primeru se zaposli še strokovnega vodjo, ki pa mora
biti magister farmacije. Pogoj za ta dva delovna mesta je, da je v javnem zavodu 200
zaposlenih.
- Spremembe v sestavi sveta zavoda – nov član je predstavnik pacientov
- Poraba presežka prihodkov nad odhodki je določena, za kaj se porabi. Če svet zavoda
odloči, da se presežek razdeli med ustanovitelje, morajo le-ti ta sredstva nujno nameniti
za zdravstvo.
Člani Odbora za družbene dejavnosti niso imeli razprave, sprejeli so predlog sklepa:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne.

Ad 5) Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda
Gorenjske lekarne
Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne je
predstavila direktorica javnega zavoda Gorenjske lekarne Romana Rakovec. Povedala je, da gre

za prilagoditev odloka zakonodaji, vsebinskih sprememb ni. Ko bo zaključeno prvo branje v
vseh 18 občinah Zg. Gorenjske (za oba odloka), je potrebno pridobiti še soglasje pristojnega
ministrstva in mnenje lekarniške zbornice, potem gresta oba odloka v drugo branje, ko morajo
vse občine ustanoviteljice sprejeti odlok v enakem besedilu. Predvideno je, da bi bilo drugo
branje uvrščeno na jesenske seje občinskih svetov ustanoviteljic.

Člani Odbora za družbene dejavnosti niso imeli razprave, sprejeli so predlog sklepa:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Ad 6) Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
Poslovno poročilo Zavoda za kulturo za leto 2017 je predstavil direktor zavoda Matjaž
Završnik. Povedal je, da se je finančni obseg poslovanja na gradu povečal za nekaj več kot 24 %,
fizični obseg pa za nekaj več kot 26 %. Poudaril je, da bo potrebno razmišljati o limitiranju rasti,
saj se letna rast v zadnjih 10-ih letih povečuje v povprečju za 23 % letno.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 502.123 € bo namenjen za nove projekte, med drugim
tudi za prenovo Mrakove domačije.
Blejski grad je v letu 2017 obiskalo 558.835 obiskovalcev, od tega 44 % individualnih gostov, 43
% organiziranih skupin, 7% gostov restavracije in ostalo.
Daljše razprave ni bilo, člani so pohvalili delovanje zavoda.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so sprejeli predlog sklepa:
Odbor za družbene dejavnosti se seznani s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled
za leto 2017.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA, 0 proti
Ad 5) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 1850 uri.

Zapisala
Neja Gašperšič

Podpredsednica Odbora
BRIGITA ŠOLAR, l.r.

Številka: 011-2/2014Datum: 30.5.2018

ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v torek, 29.05.2018, s pričetkom ob 19.00 v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni: Jana Špec, Simon Sirc, Janez Brence, Jana Zelnik, Klemen Pangerc, Hugo Zupan;
Odsotni: Srečko Vernig (opravičil);
Ostali prisotni: Matjaž Berčon, Urška Zoya Vidmar;
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1
4. Ravnanje s stvarnim premoženjem
5. Razno
Jana Špec je predlagala, da bi se na dnevni red uvrstila točka Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Bled.
Nov predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1
4. Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Bled
5. Ravnanje s stvarnim premoženjem
6. Razno
Točka 1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Nov dnevni red 15. redne seje je bil soglasno sprejet. (6 prisotni: 6 ZA, 0 PROTI)
Točka 2) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Razprava:

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotni: 6 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme:
zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017
premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2017

Točka 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
Rebalans 1
Obrazložitev sprememb je podal Matjaž Berčon.
Razprava:

Poudaril je, da se večino sprememb nanaša na investicije, med katerimi je tudi nakup zemljišča v Soteski Vintgar. Povedal
je tudi, da je Soteska Vintgar za obiskovalce trenutno zaprta.
Povedal je tudi, da se planira tudi dodatna zaposlitev delavca za praznjene parkomatov, kar so do sedaj delali občinski
redarji.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme:
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1
letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 20148 – rebalans 1
letni program športa v Občini Bled za leto 2018 – rebalans 1
stanovanjski program Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1
sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 za nepremičnine

Točka 4) Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Bled
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Razprava:

Jana Špec je predlagala, da bi se iz osnutka črtalo obdobja in območja, pač pa bi bila višina turistične takse v
višini 2,50 € za vse zavezance na območju občine Bled enaka od 1.1.2019, saj imajo vsi možnost uporabljati
brezplačne storitve in turistične objekte na območju občine Bled in da se ne uvaja povečanja turistične takse v
vmesnem obdobju od 1.07.2018.
Jana Špec je tudi obrazložila, iz katerega razloga ne potrjuje predlaganega osnutka. Povedala je, da je marca
2018 dobila informacijo s strani Občine Bled, da se predvideva, da se bo turistična takse povišala z 1.7.2019 in to
informacijo je tudi povedala na srečanju sobodajalcev v marcu 2018. Prav tako je prebrala dopis predstavnikov
hotelov na Bledu o nestrinjanju povečanja turistične takse s 1.07.2019 in načinom usklajevanja na to temo z njimi.
Za turistično poslovanje je nesprejemljivo, da se višina takse spremeni en mesecem pred njeno veljavnostjo, saj
so alotmanske pogodbe in tudi rezervacije nastanitev potrjene že tudi do eno leto vnaprej po takrat veljavnih
cenah in višini turistične takse,.
Janez Brence je podal mnenje, da predvideva, da povišanje turistične takse ne bo ustrezalo nizko cenovnim
ponudnikom.
Glede na razpravo, so se člani Odbora za proračun in občinsko premoženje (6 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI) strinjali o enotni
turistični taksi za vsa obdobja in območja občine Bled, ter da se turistična taksa poviša s 1.7.2018 iz 1,27 € na 1,50 €. Od
1.1.2019 pa predlagajo, da znaša turistična taksa 2,50 €, promocijska taksa 0,63 €, torej skupni znesek 3,13 €.

Klemen Pangerc je podal mnenje, da bi glede na povišanje zneska turistične takse na 2,50 € omogočili turistom,
da bi imeli možnost brezplačne uporabe javnih stranišč.
Jana Špec je predlagala, da bi se poleg brezplačnega vstopa v javno stranišče uvedla za stacionarne goste
Blejska kartica ugodnosti z brezplačnimi storitvami:
- shuttle bus
- 1 x najem kolesa
- 1 x turistični vlakec
- ugodnosti avtobusnih prevoznikov
- in podobno
Jana Špec je tudi predlagala, da bi v prihodnje tudi razmislili o finančni obremenitvi za enodnevne goste, kot je
npr. ekološka taksa ali višja parkirnina za avtobuse z enodnevnimi izletniki. Sedaj obremenjujemo samo
stacionarne goste, medtem ko enodnevni gostje ne plačujejo nič za urejanje in čiščenje Bleda.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI):

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Osnutek odloka o turistični taksi v Občini Bled s tem, da se spremeni 3. točka 3. člena in se glasi:
Turistična taksa na osebo na dan znaša:
od 1.7.2018 do 31.12.2018 1,50 €
od 1.1.20119 dalje 2,50 € + 0,63 € promocijska taksa, skupaj 3,13 €
uvedba Blejske kartice ugodnosti za stacionarne goste
Turizem Bled naj do 1.01.2019 pripravi sistem in vsebino kartice ugodnosti za stacionarne goste ( brezplačni
shuttle bus, brezplačni vstop v javna WC, najem E koles, …. )

Točka 5) Ravnanje s stvarnim premoženjem
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotni: 6 ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da potrdi izvzem iz javnega dobra
zemljišča:
parc.št.1214/9 k.o. Selo pri Bledu,
del parc.št. 7/1 k.o. Zasip
parc.št. 385/24, 385/25, 385/26, 492/6 k.o. Rečica
parc.št.914/2 in del parc.št.914/3 k.o. Bohinjska Bela
Nepremičnine se prenesejo v last Občine Bled.

Točka 6: Razno
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.
Zapisnik pisala
Urška Zoya Vidmar, dipl. ekon.

PODPREDSEDNIK ODBORA
Jana Špec

Številka: 011-3/2014-1
Datum: 30. 5. 2018
ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v torek,
29. 5. 2018, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Anton Omerzel - predsednik odbora, Časlav Ignjatović – podpredsednik odbora, člani: Janez
Petkoš, Janez Brence, Brigita Šolar, Rok Poklukar, Peter Pogačar,
Predstavniki občinske uprave: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe
Ostali prisotni: Nasta Rak (Protim Ržišnik Perc) – pri točki 5, Špela Kragelj Bračko (Protim
Ržišnik Perc) – pri točki 6
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
Rebalans 1
4.
Potrditev
Zapisnika
14.
redne
seje
odbora
(http://www.ebled.si/wpcontent/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf)
5. Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Bled
6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu
7. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6
(LIP BLED)
8. Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled
9. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju
oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa
v Občini Bled-4
11. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, hrambi,
izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
12. Razno
Zaradi posredovanja napačnega gradiva pod točko 4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora,
se točka ne obravnava, preštevilčen dnevni red pa se glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 –
Rebalans 1
4. Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Bled
5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu
6. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6
(LIP BLED)
7. Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled
8. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju
oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče

9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v
Občini Bled-4
10. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, hrambi,
izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
11. Razno
Pričetek seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je bil v točkah 1, 2 in 3 združen
s sejo Odbora za proračun in finance.
Uvodoma sta Anton Omerzel kot predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
in podpredsednica Odbora za proračun in finance Jana Špec pozdravila vse prisotne.
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral dnevni red in predlagal njegovo
potrditev.
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so potrdili dnevni red.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 2) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2018 – Rebalans 1
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
V razpravi je bil izpostavljen povečan prihodek na račun zvišanja turistične takse, o čemer so
bila med člani obeh prisotnih odborov podana različna mnenja. Na strani odhodkov je razprava
potekala glede investicije v nakup zemljišča v soteski Vintgar. Prisotni se strinjajo s predlaganim
odkupom zemljišča in predlagajo, da se čim prej zagotovi čiščenje in ponovno odprtje soteske.
Direktor občinske uprave je pojasnil postopek za določitev upravljavca soteske po Zakonu o
ohranjanju narave.
Po razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2018 – Rebalans 1.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 4) Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Bled.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 5) Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu
Obrazložitev je podala Nasta Rak.

Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 6) Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
RE – 6 (LIP BLED)
Obrazložitev je podala Špela Kragelj Bračko.
Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6
(LIP BLED).
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 7) Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske
rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po krajši razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji
sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme osnutek Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 8) Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na
območju oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po krajši razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji
sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
poda soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju
oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 9) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v Občini Bled-4
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v Občini Bled-4.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 10) Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejeli naslednji sklep:

Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi,
hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

Ad 11) Razno
Pod točko Razno so člani odbora razpravljali o točki Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini
Bled, ki je na dnevnem redu 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bled. O vsebini točke je bila
obsežna razprava že pri točki 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1, saj morebitna zavrnitev sprejema odloka o
turistični taksi pomembno vpliva na koncept rebalansa proračuna. V razpravi so se oblikovale
naslednje pripombe Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja na gradivo osnutka
Odloka o turistični taksi v Občini Bled:
- s 1.7.2018 naj se uveljavi turistična taksa v višini 1,5 €
- s 1.1.2019 naj se uveljavi turistična taksa v višini 2,5 €
- v osnutku gradiva predlagana delitev višine takse glede na geografska območja z različno
višino turistične takse naj se poenotijo na eno samo vrednost,
- v osnutku odloka predlagana delitev višine takse glede na sezonsko in zunajsezonsko
obdobje leta naj se poenoti na eno samo vrednost.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 21.20.
Zapisala:
Saša Repe

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Anton Omerzel

Številka: 032-6/2014Datum: 30.5. 2018
ZAPISNIK
17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo,
30. 5. 2018, ob 16.00, v Poročni dvorani Občine Bled
Prisotni:predsednik Anton Mežan, podpredsednik Jakob Bassanese, Časlav Ignjatović, Srečko
Vernig
Odsoten: Anton Omerzel1
Ostali prisotni:tajnica KMVVI Aleksandra Žumer
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik Anton Mežan.
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije
3. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
4. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Bled
5. Imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske
6. Imenovanje novega člana Statutarno pravne komisije
7. Imenovanje predsednika in člana Odbora za družbene dejavnosti
8. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 17. redne seje KMVVI
Člani so brez razprave sprejeli:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme dnevni red 17.
redne seje KMVVI.
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI)
Točka 2: Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije
Pripomb na zapisnik ni bilo. Člani so sprejeli:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme Zapisnik 16. redne
seje komisije z dne 5.2.2018.
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI)

Točka 3: Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Bled se je seznanila z dejstvi o odstopu svetnice Karmen Kovač
ter z odločitvami ostalih na kandidatni listi in sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
Karmen Kovač in ugotovitveni sklep, da se namesto nje imenuje Špela Koren.

Naknadno klical svetnik Omerzel in zahteval, da se v zapisnik KMVVI doda navedba, da na seji ni bil
prisoten iz protesta, ker občinski svet na zadnji redni seji ni v celoti potrdil predloga komisije glede
prejemnikov občinskih plaket in je dodatno potrdil tudi častno občanko.
1

Skladno z določbo 2. odstavka 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled je KMVVI
predlagatelj novega kandidata za občinskega svetnika.
Člani so sprejeli sklepa:
3.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep, da je Karmen Kovač, predstavnici Liste Tonija Mežana,
prenehal mandat občinske svetnice dne 23. 4. 2018, ko je podala pisno odstopno izjavo.
3.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da potrdi mandat člana občinskega svetnika Občine Bled naslednjemu
kandidatu s kandidatne liste Liste Tonija Mežana, ki je sprejel funkcijo občinskega
svetnika, in sicer Špelo Koren.
Glasovanje: Sklepa sta bila soglasno sprejeta (4 ZA, 0 PROTI).
Točka 4: Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Bled
Skladno z določbo 35. člena Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo sestavljajo
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik
se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne
komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij
občanov v občini ter občanov.
4.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da imenuje volilno komisijo v sledeči sestavi:
Predsednica:

Danja Rus, Župančičeva 2b, Bled

Namestnica predsednice:

Alenka Jamar, Bohinjska Bela 90, Bohinjska Bela

Član:

Nadja Vidic, Ledina 40, Zasip, Bled

Namestnik člana

Blaž Ažman, Savska cesta 33, Ribno, Bled

Član:

Melita Pretnar Kofol, Rečiška 17, Bled

Namestnik člana:

Luka Soklič; Selo pri Bledu 22, Bled

Član:

Karmen Schindler Bernard, Koritno 48a, Bled

Namestnik člana

Jana Zelnik, Partizanska cesta 16, Bled

Glasovanje: (4 ZA, O PROTI)

Točka 5: Imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Prejet je bil dopis OZG s pozivom k podaji predoga novega člana. Prejeli smo eno kandidaturo.

5.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da za člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Tamaro
Bertoncelj, Zagoriška cesta 20, Bled.
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI)
Točka 6: Imenovanje novega člana Statutarno pravne komisije
6.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da za člana Statutarno pravne komisije imenuje Anton Mežan.
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI, A. Mežan se je izločil iz obravnave in glasovanja)

Točka 7: Imenovanje predsednika in člana Odbora za družbene dejavnosti
Predlagano je bilo, da ga. Pesrl, dosedanja članica Odbora, imenuje za predsednico, nova svetnica
ga. Koren pa za članico.
7.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da za predsednico Odbora za družbene dejavnosti imenuje Mihaelo Pesrl, za
člana Odbora za družbene dejavnosti pa Špelo Koren.
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI)
Točka 8: Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.20.
Zapisala:
Aleksandra Žumer, tajnica KMVVI

Predsednik KMVVI
Anton Mežan

Številka: 011-1/2014
Datum: 30.5. 2018
ZAPISNIK
17. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 30. maja 2018,
ob 18. 00 uri v sejni sobi Občine Bled
Prisotni člani SPK: predsednik Simon Sirc, podpredsednica Tamara Bertoncelj, člani: Zorica
Završnik Črnologar, Dušan Žnidaršič
Odsotni: /
Občinska uprava: tajnica SPK Aleksandra Žumer
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik SPK Simon Sirc. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel s 17.
redno sejo SPK. Skladno s 4. točko 61. člena poslovnika je ugotovil prisotnost članov SPK,
sklepčnost in predlagal, da začnejo svoje delo skladno s 56. a členom Poslovnika.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije z dne 14.2.2018
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva
4. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika soglasno
(4 ZA) sprejeli:
SKLEP 1/17
Statutarno-pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 16. redne seje Statutarno pravne
komisije.

Točka 2: Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno (4 ZA) sprejeli:
SKLEP 2/17
Statutarno-pravna komisija sprejeme Zapisnik 16. redne seje Statutarno-pravne komisije z dne
14. 2. 2018.

Točka 3: Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva
Statutarno-pravna komisija je glede na določbo 56.a. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Bled obravnavala točke dnevnega reda, ki se nanašajo na sprejem odlokov in drugih aktov, ki jih
občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede

skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede
medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Člani SPK so pregledali točke dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
navedene v nadaljevanju in podali pripombe, ki so naveden pri posameznih točkah.
1. (Tč. 5) Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem

prostorskem načrtu Občine Bled

Ni bilo formalnopravnih pripomb in zadržkov.
2.(Tč. 6) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem

podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu
Ni bilo formalnopravnih pripomb in zadržkov.

3. (Tč. 7) Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
RE – 6 (LIP BLED)
Dopolniti preambulo Statuta-UGSO 30/17. Ostalih formalnopravnih pripomb in zadržkov ni bilo.
4. (Tč. 8) Osnutek Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske

rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled
Dopolniti preambulo ZLS- UL RS, št. 11/18, 30/18. Ostalih formalnopravnih pripomb in
zadržkov ni bilo.
5. (Tč. 10) Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Bled
Dopolniti preambulo ZLS- UL RS, št. 11/18, 30/18.
Izpostavljeno je bilo, da so včeraj na odborih podali posamezne pripombe glede odloka in da naj
bi se ta uporabljal od 1.7.2018, na kar je vezan tudi rebalans proračuna.
Pojasnjeno je bilo, da je odlok možno sprejeti po skrajšanem postopku, če so za to pogoji in če
svetniki na predlog predlagatelja o tem sprejmejo sklep.
6. (Tč. 12) Osnutek Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem

Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji
Dopolniti preambulo ZLS-- UL RS, št. 11/18, 30/18.
7. (Tč. 14) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za

leto 2018 – Rebalans 1
Ni bilo formalnopravnih pripomb in zadržkov.

8. (Tč. 16) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
cestnega prometa v Občini Bled –4
Preveriti preambulo: Zakon o cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa.
9. (Tč. 17) Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o

odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
Preveriti preambulo: ZLS, Zakon o cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa.
10. (Tč. 20) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne
Ni bilo formalnopravnih pripomb in zadržkov.

11. (Tč. 21) Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda

Gorenjske lekarne

Ni bilo formalnopravnih pripomb in zadržkov.
Člani komisije so glasovali o sledečih sklepih:
3/17
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo predlaganih aktov pod točkami
5., 6.,7., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 20. in 21. predlaganega dnevnega reda 17. redne seje
Občinskega sveta Občine Bled ni formalno–pravnih zadržkov, pri čemer naj se upoštevajo
pripombe iz razprave in nadgradijo preambule.

Glasovanje: 4 ZA, 0 PROTI

Točka 4: Razno
Člani so izpostavili, da je na sejo uvrščenih preveč točk, gradivo je preobsežno in se ni mogoče z
njim kvalitetno seznaniti. Na to je bilo že predhodno opozorjeno. V kolikor bo seja predolga,
predlagajo da se glasuje o sklepu, da se prekine in nadaljuje drugič.
Seja je bila zaključena ob 18:40.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Predsednik SPK
Simon Sirc

