Številka:
Datum:

011-4/2019-2
12. 2. 2019
ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,
ki je bila v torek, 12. februarja 2019, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Bled

Prisotni: Milan Rejc, predsednik, mag. Lea Ferjan, članica, Franc Sebanc, član, Nik Zrimec, član
Ostali prisotni: Matjaž Berčon, direktor OU Občine Bled, Bojana Lukan, tajnica OGT
Opravičeno odsotni: Elvira Krupić, članica
Odsotni: Anton Omerzel, član
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik Milan Rejc. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel s 1. redno
sejo OGT. Ugotovil je prisotnost 4 članov OGT. Predlagal je, da pričnejo svoje delo skladno s 56. e
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled.
Za sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini
Bled
4. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019
5. Razno
K točki 1: Sprejem dnevnega reda seje
Župan je pred sejo občinskega sveta in tudi iz dnevnega reda seje OGT, na željo Sveta zavoda
Turizma Bled, iz dnevnega reda umaknil 4. točko Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma
Bled za leto 2019.
Predsednik odbora predlaga naslednji spremenjen dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini
Bled
4. Razno
SKLEP št. 1. 1. 1.: Člani OGT soglasno potrjujejo spremenjen dnevni red.
Glasovanje OGT: 4 prisotni; ZA: 4, PROTI: 0
K točki 2: Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Matjaž Berčon. Pove, da je v letu 2019 planiranih dobrih 14 mio evrov
prihodkov. Glavni vir predstavljajo tekoči prihodki (dohodnina oz. povprečnina, NUSZ, davki na
promet nepremičnin, …), pomembnejši vir prihodkov so še prihodki od najemnin, pristaniške
pristojbine, koncesije od dajatev za igre na srečo, parkirnine (cca. 600.000 evrov), uporabnina
WC-jev, prodaja zemljišč in objektov (tudi v postopkih menjave, saj so v proračun vneseni tako
prihodki iz tega naslova kot tudi odhodki), nepovratna evropska sredstva za posamezne
projekte (npr. Dynamic light, BeeAware!)… Transferni prihodki pomenijo prihodke, ki jih Občina
prejema od drugih javnofinančnih institucij (npr. prihodki občin Bohinj in Železniki za
sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki, prihodki
po 21. členu Zakona o financiranju občin, …).

Odhodki v proračunu so planirani za tekoče odhodke (plače, izvajanje zimske službe, …), tekoče
transfere (subvencioniranje vrtca, domov za starostnike, javne razpise za posamezna društva oz.
posameznike), investicijske odhodke, ki predstavljajo razvojni potencial občine, in investicijske
transfere. Proračun se planira na način, da se oceni prihodke, preveri dolgove in neporabljena
sredstva iz preteklega leta, nato pa se lahko oceni odhodke. 31. decembra 2018 je Občini Bled na
računu ostalo cca. 555.000 evrov.
Pomembnejši odhodki s področja gospodarstva in turizma so financiranje podjetniških krožkov
v OŠ, financiranje VEM OOZ Radovljica, financiranje EU direct Ragor, projekt Pot miru (ureditev
spominske table in označitev poti iz Posočja preko Bohinja na Bled), sredstva za razpis delovanja
turističnih društev letos povečujemo iz 25.000 evrov na 30.000 evrov, v primerjavi z lanskim
letom smo povečali tudi sredstva za delovanje Turizma Bled na 1.052.000 evrov, skladno s
Finančnim načrtom Turizma Bled. Velik odhodek predstavlja tekoče vzdrževanje zelenih in
drugih javnih površin (600.000 evrov), katerim letos namenjamo več sredstev. Odhodki s
področja gospodarstva in turizma so vezani tudi na vzdrževanje in urejanje športnih objektov,
športni park Bledec, Veslaški center, obnovi pristanišča na Mlinem, … Iz področja kmetijstva se v
letošnjem letu, po tem ko smo po letu in pol končno prejeli potrjene odločbe o financiranju s
strani MGRT in Agencije za kmetijske trge, pod vodstvom regionalne razvojne agencije BSC Kranj
začnejo izvajati projekti Naša industrijska dediščina naš ponos, Spoznavajmo biodiverziteto v
naseljih, Hitro s kolesom, Zelena naselja, Arhitektura gorenjskih vasi, Počakaj na bus,
Medgeneracijski centri in Semenjalnica. Eden bolj pomembnih projektov je izgradnja kolesarske
povezave med Bledom in Bohinjem. Z gradbenimi deli prvega odseka, t. j. od Mačkovca do
Bohinjske Bele ločena kolesarska pot, skozi Bohinjsko Belo do Obrn pa zgolj ureditev z ustrezno
prometno signalizacijo, pričnemo spomladi. Investicijo vodijo na DRSI. Odsek skozi Sotesko je
trenutno v fazi priprave idejne zasnove, pripravljata se dve verziji trase, od Soteske do Bohinjske
Bistrice pa v fazi priprave PGD in PZI. Predsednik OGT odpre razpravo.
Predsednika zanima, čemu so namenjena sredstva pod konti:
- Upravljanje blagovnih znamk (251.500 evrov)
- Upravljanje zavoda in destinacije (148.000 evrov)
- Nakup motornih koles in motorjev (24.000 evrov)
- Nakup drugih prevoznih sredstev (93.854,70 evrov)
- Nakup strojne računalniške opreme (37.400 evrov)
- Nakup druge opreme in napeljav (153.860 evrov)
Matjaž Berčon pove, da v primeru upravljanja blagovnih znamk ter zavoda in destinacije denar
namenjamo za financiranje dejavnosti Turizma Bled, skladno s pripravljenim Poslovnim
načrtom Turizma Bled, nakup motornih koles in motorjev se nanaša na potrebe delovanja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki, nakup drugih
prevoznih sredstev med drugim zajema nakup dveh postaj za avtomatizirano izposojo koles z
dvanajstimi električnimi kolesi na lokacijah Ledena dvorana in Infrastruktura Bled, v okviru
projekta Hitro s kolesom in nabavo golf vozila za pobiranje parkirnine, tudi nakup strojne
računalniške opreme med drugim zajema nabavo računalniške opreme za projekt Hitro s
kolesom na TIC Jezerska promenada in nabavo dodatnih Blejskih kartic, v nakupu druge opreme
in napeljav je vključena posodobitev mreže znotraj občinske stavbe, saj le ta ni bila posodobljena
iz časa županovanja Borisa Maleja.
Mag. Lea Ferjan daje pobudo, da se po prireditvah na Jezerski promenadi takoj pristopi k
ureditvi zelenic s travnato rušo. Matjaž Berčon odgovarja, da letos planiramo izgraditi namakalni
sistem za vzdrževanje zelenic v blejskih parkih.
Predsednik daje pobudo, da se uredijo neurejeni spomeniki oz. napisi na pokopališčih. Matjaž
Berčon odgovarja, da za vzdrževanje in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov, PP = 20070704,
v letošnjem letu namenjamo 30.000 evrov in naj se obrne na strokovnega sodelavca na občini,
Tomaža Kralja.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal v sprejetje spodnje sklepe:
SKLEP št. 1. 2. 1: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme dopolnjeni predlog Odloka o
proračunu
Občine Bled za leto 2019.

SKLEP št. 1. 2. 2.: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za
leti
2019 in 2020, ter kadrovski načrt MIR Bled, Bohinj in Železniki za leti 2019 in 2020.
SKLEP št. 1.2. 3.: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme Letni načrt pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2019.
SKLEP št. 1. 2. 4.: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme Stanovanjski program Občine
Bled
za
leto 2019
SKLEP št. 1. 2. 5.: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme Letni program športa v Občini
Bled
za
leto 2019.
SKLEP št. 1. 2. 6.: Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme Letni izvedbeni načrt
financiranja
področja kulture v Občini Bled v letu 2019.
Glasovanje OGT: 4 prisotni; ZA: 4, PROTI: 0
K točki 3: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi
v Občini Bled
Uvodno obrazložitev poda Matjaž Berčon, ki pove, da smo na Občino Bled prejeli dopis s strani
turističnih društev Bohinjska Bela, Ribno in Zasip v kateri občinski svet pozivajo k razmisleku o
uvedbi nižje turistične takse za podeželska območja ter dopis Save Turizma, ki občinski svet
poziva k uskladitvi višine turistične takse z okoliškimi kampi. Predlagan osnutek odloka
turistično takso v naseljih Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Ribno, Obrne, Slamniki,
Selo in Zasip ter turistično takso v kampu znižuje iz 2,50 evra na osebo na dan na 2,00 evra, kar v
proračunu pomeni 100.000 evrov manj.
Predsednik odpre razpravo. Pove, da so člani OGT in svetniki seznanjeni z obema dopisoma.
Odvije se razprava, kjer člani kot razloge proti predlaganemu osnutku Odloka izpostavijo, da vsi
obiskovalci, ne glede na to, ali bivajo na podeželju ali v središču mesta, koristijo javno
infrastrukturo in bi bilo neprimerno zniževati turistično takso posameznikom, da nižja taksa
pomeni znižanje kakovosti storitev na Bledu, da bi lahko težavo predstavljale tudi meje. Rečica
npr. spada pod naselje Bled. Da imajo npr. poleg kampa tudi hostli nižje cene prenočevanja in bi
v nadaljevanju lahko pričakovali podobno pobudo tudi od ponudnikov hostlov, da je bil v
pretekli sezoni uveden shuttle bus, ki je po sprejemljivi ceni 1 evro povezal blejsko podeželje s
ključnimi turističnimi znamenitostmi, da turisti Bled obiskujejo zaradi okolja in ne zaradi samih
sob, ipd. Predsednik predlaga, da bi bilo potrebno več komunicirati s turističnim gospodarstvom.
Od Turizma Bled pričakuje, da bo ob izdelanem Poslovnem načrtu za leto 2019 predstavil
ponudnikom turističnih storitev oziroma deležnikom s področja turizma, kako gospodarijo s
turistično takso, katere investicije so bile financirane s turistične takse.
Franca Sebanc zanima še kako je s turistično takso na postajališčih za avtodome. Matjaž Berčon
odgovarja, da bi bilo odvajanje le te mogoče le z organizacijo prijavne službe na postajališču in
da tudi ostale občine, vključene v mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji, ne pobirajo
turistične takse.
Sejo zapusti Matjaž Berčon.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal v sprejetje spodnje sklepe:
SKLEP št. 1. 3. 1.: Odbor za gospodarstvo in turizem v okviru pobud o znižanju višine
turistične
takse
poziva Turizem Bled, da organizira posvet vseh deležnikov s področja turizma, na katerem
bo celovito predstavljen načrt porabe turistične takse v letu 2019 in poročilo o porabi
turistične takse v letu 2018.
SKLEP št. 1. 3. 2.: Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine
Bled, da
pred sprejemom osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
turistični taksi v Občini Bled opravi poglobljeno razpravo.
SKLEP št. 1. 3. 3.: Odbor za gospodarstvo in turizem ne sprejema osnutka Odloka o
spremembah
in
dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled.

Glasovanje: 4 prisotni; ZA: 4, PROTI: 0.
K točki 4: Razno
Nik Zrimec predlaga, da se naslednji OGT skliče za kasnejšo uro, npr. ob 17. uri. Drugih pobud in
predlogov ni bilo. Predsednik Milan Rejc se je vsem zahvalil za udeležbo na seji.
Seja je bila zaključena ob 17:45.

Zapisala:
Bojana Lukan

Predsednik OGT:
Milan Rejc, l.r.

Številka: 011-1/2019
Datum: 12.2. 2019
ZAPISNIK
1. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v torek, 12. februarja
2019, ob 18. 00 uri v Poročni dvorani Občine Bled
Prisotni člani SPK: predsednik Boštjan Ploštajner, podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: Anton
Mežan,
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 Boštjan Ploštajner. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK
in sklepčnost.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
2. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva
3. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika sprejeli:
SKLEP 1/1
Statutarno-pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 1. redne seje Statutarno pravne
komisije.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)

Točka 2: 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 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
navedene v nadaljevanju in podali pripombe, ki so naveden pri posameznih točkah.

1. (Tč. 5) Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
Mežan A: izpostavi, da predlog na OS je bil v eni obliki, sedaj je dopolnjeni predlog-gre za
ogromno sprememb, za katere ni razvidno, kako je do njih prišlo. Po njegovi oceni je več kot 2/3
postavk spremenjenih. Meni, da bi morali svetniki o tem opraviti razpravo ali biti vsaj
informirani, zakaj take spremembe. Po postopku je namreč možno vložiti le amandmaje. Moti ga,
da ni označenih sprememb od predloga odloka do dopolnjenega predloga-ponavadi so dobili

tabelo, kjer je bilo razvidno, kaj se je spremenilo. Njegovo mnenje je, da bi morali opraviti
razpravo, da se razjasni, zakaj take spremembe.
V nadaljni razpravi je bilo izpostavljeno, da nikjer ni obrazložitve, katere pripombe so bile
podane in kaj je bilo upoštevano ter zakaj.
Opravljena je bila diskusija o procesnih vidikih, pomenu sklepa, ki je bil sprejet na 1. izredni seji
(da se nadaljuje z obravanavo dopolnjenega predloga proračuna); možnostjo, da se odlok vrne v
fazo osnutka oziroma predloga.
Po razpravi so bila dana na glasovanje sledeča
SKLEPA:
1. Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da obstajajo velike razlike med predlogom
in dopolnjenim predlogom, iz katerih ni razvidno, na kateri podlagi je do njih
prišlo. SPK poziva predlagatelja, da poda kratko obrazložitev vseh spremenjenih
postavk (posredovati svetnikom do 18.2.2019 do 18:00 ure).
2. V kolikor predlagatelj tega ne bo mogel zagotoviti do zadanega roka, predlagajo
umik točke z dnevnega reda ter pod točko Razno obravnavo dopolnjenega
predloga proračuna, kjer bodo podana pojasnila.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)
2. (Tč. 6) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27
Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
Dopolniti preambule.
Dodatni sklep glede 71. člen Poslovnika: nadaljevanje postopka.
Po poslovniku o delu občinskega sveta gre za obravavo predloga, zato ni razprave, možni so le
amandmaji.
Mežan A. pojasni, da je bila z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki je investitor spogajana kvota 20 stanovanj prednostno namenjenih za občane
Bleda. Izpostavi vprašanje, s čim se je ta zaveza formalizirala: ali se vključuje v odlok ali je bil
podpisana kakšna pogodba med občino in investitorjem. Meni, da je formalizirana zaveza pogoj
za sprejem odloka, s katerim se jim določa ugodnejši komunalni prispevek.
3. (tč. 11) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v
Občini Bled
Generalno ni bilo formalnopravnih pripomb.
Člani SPK predlagajo, da se v obrazložitvi doda, kaj v primeru, če bo sprememba odloka sprejeta:
kaj to pomeni za vsebino predlaganega proračuna za leto 2019.

Točka 3: Razno
Člani komisije so pri točki 12 (Soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019), ki je
bila umaknjena, opozorili na dvom, ali je točko res umaknil župan, glede na njegovo odsotnost.
Kadrovska zadeva: člani so ugotavljali, da gradiva še niso prejeli.

Pojasnjeno je bilo, da so pri občinskih priznanjih predlagani 3 častni občani. Izpostavljeno je bilo,
ali se za tovrstno glasovanje uporabijo določbe glede volitev in imenovanj, ki niso najbolj
ustrezne. Ugotavljano je bilo, da se glasuje o posameznem predlogu (vrstni red se dogovori na
sami seji). Če sta izglasovana dva, se o tretjem niti ne glasuje.
Snemanje sej: ugotavljano je bilo, da obstajajo neverjetni formalizmi na področju varstva
osebnih podatkov. Prouči se, v katerem delu je treba Poslovnik dopolniti, da bomo zadostili
zahtevam evropske uredbe (t.i. GDPR) in ga v bodoče v tem delu dopolniti.

Seja je bila zaključena ob 19:17.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Predsednik SPK
Boštjan Ploštajner

Številka: 011-5/2019-2
Datum: 12.2.2019
ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v torek, 12.2.2019, s pričetkom ob 19.15 v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni: Jana Špec, Klemen Pangerc, Hugo Zupan, Boštjan Ploštajner;
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon;
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje;
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019;
3. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN
BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka;
4. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe;
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini
Bled;
6. Razno.
Točka 1) Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
Dnevni red 1. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI)
Točka 2) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon z obrazložitvijo povečanja/zmanjšanja
sredstev v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2019. Prenos neporabljenih sredstev iz leta
2018 v leto 2019 znaša 555.856,19 €, s tem je proračun uravnotežen.
Razprava:
B. Ploštajner: Vpraša ali je morebitno znižanje turistične takse že upoštevano v dopolnjenem
predlogu proračuna za leto 2019. M. Berčon odgovori, da morebitno znižanje drastično ne vpliva
na proračun.
K. Pangerc: Vpraša kakšen je namen porabe zbrane turistične takse. M. Berčon odgovori, da je
1.052.300,00 € namenjeno LTO za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu, 30.000,00 €
razpis za TD, ter za izvajanje ostalih dejavnosti in storitev v javnem interesu.
J. Špec:
Opozori, da so že na prejšnji seji odbora in občinskega sveta junija 2018 ob sprejetju novega
Odloka o povišani turistični takse sprejeli sklep, da naj Turizem Bled do 1.01.2019 pripravi
sistem in vsebino Blejske kartice ugodnosti za stacionarne goste, kar še ni realizirano, a je kot
točka dnevnega reda uvrščeno na sejo sveta zavoda 4.03.2019. Blejska kartica naj bi
stacionarnim gostom nudila razne ugodnosti z brezplačnimi storitvami (shuttle bus, najem
kolesa, prevoz s turističnim vlakcem, ugodnosti avtobusnih prevoznikov in podobno).
Predlagala je tudi, 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.

Vpraša, kaj je pogojevalo, da je toliko sprememb v dopolnjenem predlogu proračuna v
primerjavi s predlogom. M. Berčon odgovori, da je preteklo vmes pol leta in so v tem času
nekatere zadeve postale bolj jasne. Poudari, da ne gre za vsebinske spremembe temveč zgolj za
finančne.
Vpraša ali je varovanje prešlo na Turizem Bled. M. Berčon odgovori, da varovanje delno
zagotavlja Turizem Bled delno pa Občina Bled.
Vpraša, kdaj bo TNP Bled nakazal v proračun 150.000,00 € , ki izhajajo še iz časa gradnje
Triglavske rože.
M. Berčon odgovori, da dogovori potekajo.
H. Zupan: Vpraša če je že znano, kakšna je bila zimska turistična sezona. Odgovori mu J. Špec.
B. Ploštajner: Pove, da se zavzema, da bi 0,50 € na posteljo prispevali neki organizaciji, ki bi
izvajala promocijo turizma, vendar za to ni posluha med sobodajalci.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (4 prisotni: 4
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme:
1. dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019.
2. Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2019 in 2020, ter kadrovski načrt MIR Bled,
Bohinj in Železniki za leti 2019 in 2020.
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za
leto 2019.
4. Stanovanjski program Občine Bled za leto 2019
5. Letni program športa v Občini Bled za leto 2019.
6. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2019.
Točka 3) Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN BL-27
Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Razprava:
J. Špec: Vpraša, če je že podpisan dogovor z Nepremičninskim skladom PIZ za prednostno
pravico 20 stanovanj za občane Bleda. M. Berčon odgovori, da dogovor še ni podpisan.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (4 prisotni: 4
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme:
- sklep da soglaša, da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za
odmero komunalnega prispevka.
- predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27
Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka.

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zadolžujejo strokovne službe Občine
Bled, da poskrbijo, da se podpiše na sestanku s predstavniki Nepremičninskega sklada
PIZ in predstavniki Občine in nekaterimi svetniki sprejet dogovor med Občino Bled in
Nepremičninskim skladom PIZ za prednostno pravico najema 20 oskrbovanih stanovanj
na Selišah za občane Bleda do seje občinskega sveta 19.02.2018 in se o realizaciji
podpisa poroča na seji Občinskega sveta 19.2.2019.
Točka 4) Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (4 prisotni: 4 ZA,
0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da potrdi
izvzem iz javnega dobra za zemljišča:
- del parc. št. 1214/8 k. o. Selo pri Bledu,
- del parc. št. 950 k. o. Bohinjska Bela,
- del parc. št. 1191/2 k. o. Želeče,
- parc. št. 475/5 k. o. Rečica.
Nepremičnine se prenesejo v last Občine Bled.
Točka 5) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični
taksi v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon in sicer:
1. Razlogi za sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
V mesecu februarju 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1), ki je v 50. členu določil, da Občine uskladijo splošne
akte, s katerimi določajo turistično takso, s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
Veljavni Odlok o turistični taksi občine Bled je bil sprejet junija 2018.
2. Ocena stanja, cilji
Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 evra. Občina pri
določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov,
prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih
brezplačno zagotavlja turistom.
Z novim zakonom se je zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične takse, vendar dopušča
občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in
posebnostmi določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila.
Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska
turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse skladno z ZSRT-1 začne
veljati 1. 1. 2019.
Na podlagi veljavnega Odloka o turistični taksi znaša višina turistične takse za nastanitvene
objekte 2,50 eura, in 0,63 eura promocijska taksa.
3. Vsebina odloka
Osnutek sprememb in dopolnitev odloka predvideva nižjo turistično takso v višini 2,00 eura, in
sicer v naseljih Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Ribno, Obrne, Slamniki, Selo in Zasip
ter v kampih, razen v izvenstandardnih oblikah nastanitve (glamping). Pobudo z utemeljitvijo so
pisno na občinski svet in župana naslovili tako turistična društva z Bohinjske Bela, Ribna in
Zasipa kot vodstvo Sava hotelov Bled.
4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka

V letu 2018 je bilo po trenutnih podatkih v naseljih Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik,
Ribno, Obrne, Slamniki, Selo in Zasip realiziranih 129.705 nočitev, v objektu »Camping Bled« pa
118.113 nočitev.
Na podlagi števila nočitev v letu 2018 bi razlika med polno takso v višini 2,50 eura oziroma 2,00
eura znašala v v naseljih Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Ribno, Obrne, Slamniki,
Selo in Zasip približno 50.000,00 eurov oziroma prav tako približno 50.000,00 eurov v objektu
»Camping Bled«, skupaj torej sprejem tega odloka pomeni finančne posledice na občinski
proračun v višini okvirno 100.000,00 eurov.
Razprava:
B. Ploštajner: Apelira na znižanje turistične takse iz 2,50 € na 2,48 € iz razloga bolj enostavnega
zaokroževanja.
J. Špec:
Se ne strinja s predlaganim osnutkom na osnovi strokovnih argumentov. Mnenja je, da bi višina
turistične takse v višini 2,50 € morala biti enaka za vse zavezance na območju občine Bled, saj
večinoma vsi gostje koristijo brezplačne storitve in ugodnosti ter izgrajeno infrastrukturo na
turističnem območju občine Bled, ki se zagotavlja iz sredstev turistične takse.
V kolikor bi sledili predlaganim pobudam, bodo upravičeno, iz istih razlogov, sledile še pobude
lastnikov Youthhostlov, zasebnih sob in apartmajev nižjih kategorij, itd. Spodbujati nastanitve
nižjih kategorij ni v skladu ne z blejsko kot ne s slovensko razvojno strategijo turizma.
Zagotoviti bi morali, da zaradi povečane turistične takse vsi gostje dobijo več ugodnosti in
storitev, tudi v krajevnih skupnosti Bohinjska Bela, Zasip in Ribno. ( npr. shuutle bus, najem
električnih koles, financiranje prireditev, kolesarskih in sprehajalnih poti,itd.).
Predlaga, da se skliče javna razprava, na kateri bi vsem oddajalcem nastanitvenih zmogljivosti
predstavniki Občine in Turizma Bled predstavili, kakšne dodatne ugodnosti in storitve bodo
imeli gostje iz naslova turistične takse.
Predlaga, da razmislimo tudi o možnosti diferencirane turistične takse po sezonah ( maj –
september 2,50 EUR, ostali meseci 2,00 EUR).
Sprašuje, kako je z enodnevnimi gosti, ki predejo z avtobusom, avtodomom,...
K. Pangerc: Pove, da so vse to že razpravljali na prejšnjem odboru junija 2018. Predlaga, da bi bil
na seji Občinskega sveta pri tej točki prisoten direktor Turizma Bled, da bi lahko odgovarjal na
vprašanja.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (4 prisotni: 4
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da ne
sprejme osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini
Bled.
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da se 1. točka 3. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled spremeni in
se v celoti glasi:
»1. Turistična taksa na osebo na dan v naselju Bled znaša 2,48 EUR.«
3. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zadolžujejo strokovne službe Občine
Bled in Turizem Bled, da skličejo javno razpravo z vsemi oddajalci nastanitvenih

zmogljivosti v občini, na kateri naj bo predstavljeno, kakšne ugodnosti imajo gosti, za
kakšne namene se porabljajo sredstva iz naslova turistične takse in da se oddajalce
pozove, da podajo predloge tudi z njihove strani.

Točka 6: Razno
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.

NAMESTNICA PREDSEDNIKA ODBORA
Jana Špec

ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 14.02.2019, ob 17. uri
Navzoči člani: Jožica Zupan – predsednica odbora, Brigita Šolar – podpredsednica odbora, Ana
Antloga, Alenka Hiti, Vanja Piber, Darko Mlakar.
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave, Matjaž Završnik - direktor Zavoda za
kulturo Bled, Polona Zalokar, OU.
Predsednica odbora Jožica Zupan je predlagala sledeči DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sprejem dnevnega reda 1. redne seje,
Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019,
Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2019,
Razno.

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
Člani odbora so soglasno sprejeli dnevni red 1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Sklep 1-1:
Potrdi se dnevni red 1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 je navzočim podrobno
predstavil direktor občinske uprave Matjaž Berčon.
Poudaril je, da predlagani Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu občine Bled za leto 2019
vsebinsko ne odstopa od že pripravljenega predloga Odloka, ki je bil svetnikom predstavljen na
zadnji seji OS v preteklem mandatnem obdobju, septembra 2018. V tem vmesnem obdobju je
prišlo le do povečanja prihodkov v višini nekaj čez 800.000,00 eur, kar je omogočilo zvišanje
nekaterih proračunskih postavk. Nato je članom predstavil samo strukturo celotnega proračuna;
prihodkovno stran, ki se sestoji iz 4 glavnih vrst prihodkov (davčnih, nedavčnih, kapitalskih in
transfernih), ki v predlaganem Odloku proračuna predstavljajo 14.286.975 eur ter na drugi
strani odhodke in druge izdatke (tekoči odhodke, tekoči transfere, investicijske odhodke,
investicijske transfere), ki v predstavljenem predlogu proračuna predstavljajo 14.532.388 eur
ter jih po proračunskih postavkah vsebinsko obrazložil. Podrobnejšo obrazložitev je posvetil
postavkam, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti. Med njimi je izpostavil eno večjih
občinskih investicij, Medgeneracijski center Vezenine Bled, za katerega je v letošnjem proračunu
namenjeno približno 750.000,00 eur. Člane odbora je seznanil zakonskimi obveznostmi občine,
ki so na področju družbenih dejavnosti velike, saj je nekatera področja občina dolžna financirati
v celoti, drugje se vključujemo kot sofinancerji.
Sledila je razprava v katero se je vključil Darko Mlakar, ki ga je zanimalo ali bi morebitno
znižanje turistične takse in s tem manjši prihodek občine kakor koli ogrozilo delovanje
družbenih dejavnosti.
Direktor mu je odgovoril da ne, ker je za turistično takso zakonsko določeno za kaj se lahko
porablja. Družbene dejavnosti ne sodijo v ta sklop, tako, da se planirana sredstva za družbene
dejavnosti zaradi tega ne spremenijo.
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli

Sklep 2-1:
Odbor za družbene dejavnosti sprejme Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2018.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 3) Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2019
Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2019 je članom odbora podrobno predstavil
Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. Uvodoma je povedal, da je bil Poslovni načrt,
ki temelji na realizaciji za leto 2018, pripravljen že v oktobru 2018, ker ga je potem že
obravnaval njihov Svet zavoda in ga tudi potrdil, zato zajema podatke le do 31.10.2018.
Poslovni načrt Zavoda za leto 2019 je uravnotežen z upravljavsko pogodbo, na podlagi katere
Zavod upravlja z Blejskim gradom – pomembnim kulturnim spomenikom državnega pomena.
Ciljno je visoko naravnan, predvsem razvojno, skoraj 1/3 sredstev bodo namenili za investicije
(zaključek del strojnih instalacij v Grajski stavbi, na področju širšega grajskega kompleksa
ureditev grajskega parka pod gradom in parkirišča za avtobuse ob športnem parku) in projektno
dokumentacijo (dvigalo za grad, prenova poti iz smeri Bledca, Mrakovo domačijo in ureditev
servisnega prostora pri Pristavi), ostala sredstva pa bodo namenjena za kulturne programe, saj
je tudi leto 2019 posvečeno kulturi in kulturni dediščini ter za upravljavske naloge (upravljanje
z objekti, njihovim standardom in urejenosti tako njih kot okolice).
Načrtovani prihodki Zavoda naj bi bili v letu 2019 za 7 % višji, skupno naj bi znašali
4.810.000,00 eur. Kot navedeno bodo odhodki v največji meri namenjeni za upravljanje,
urejevanje in razvoj Blejskega gradu in okolice, v višini 55 % vseh sredstev, 15 % sredstev bodo
skladno z upravljavsko pogodbo odvedli Narodnemu muzeju Slovenije, ki skrbi za muzejsko
zbirko na gradu, kar na bi letos znašalo 677.000,00 eur, 15 % lokalnim kulturnim projektom, 15
% prihodkov pa je načrtovano za plače zaposlenih , ki izvajajo vse upravljavske , programske in
razvojne aktivnosti.
Ob uspešni realizaciji predlaganega poslovnega načrta, predvidevajo ob koncu leta pozitiven
rezultat v višini 52.500,00 eur.
Ob koncu predstavitve je direktor Matjaž Završnik poudaril, da predvidevajo, da naj bi
obogatitev z vsemi temi kulturnimi vsebinami, med drugim tudi vsaj za 1 dan podaljšalo bivanje
gostov na Bledu (sedaj je povprečni čas bivanja 2,5 dneva).
Sprejet je bil sklep
Sklep 3-1:
Odbor za družbene dejavnosti sprejme Soglasje k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo
Bled za leto 2019.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 4) Razno
Pod točko razno ni bilo predlogov oz. sprejetih sklepov.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala
Polona Zalokar

Predsednica odbora
JOŽICA ZUPAN, l. r.

Številka: 011-3/2019-2
Datum: 15. 2. 2019
ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek,
14. 2. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Mihaela Pesrl - predsednica odbora, Klemen Rešek – podpredsednik odbora, člani: Janez Brence,
Marijeta Gogala, Ljuba Kapus, Gregor Jarkovič, Anton Mežan
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Milan Železnik (Petrol d.d. - pri točki 4),
višja svetovalka za prostor Saša Repe
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
3. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27
Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2018 in sprejem Programa izvajanja
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled za obdobje 2019-2021
5. Razpolaganje z občinskim premoženjem – izvzem zemljišč iz javne rabe
6. Ugotovitev javne koristi za odkup zemljišč – javne ceste
7. Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – uskladitev meje s sosednjima
občinama Gorje in Radovljica
8. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 1. redne seje
Sejo odbora je vodila predsednica odbora Mihaela Pesrl, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednica odbora prebrala predlagani dnevni red in predlagala
razširitev z dvema dodatnima točkama, in sicer pod točko 8. Pobuda Društva za varstvo okolja
Bled glede parkirišča ob Kampu Zaka in pod točko 9. Pobuda Čolnarskega združenja Pletna Bled
glede izvajanja Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. Točka "Razno" je predlagana pod
št. 10. Predsednica odbora je razširjeni dnevni red predlagala v potrditev.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 2) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. V razpravi članov odbora je bilo izpostavljeno vprašanje
glede interesa za odkup zemljišča v soteski Vintgar. Pojasnjeno je bilo, da gre za nakup po sklepu
občinskega sveta iz prejšnjega mandata, ki pa je odhodkovno zaradi poteka pravnega posla
izkazan šele v proračunu 2019. Razprava se je nadaljevala v zvezi s povečanjem sredstev za
vzdrževanje javnih cest in za gradnjo javne razsvetljave. Podan je bil očitek o višini sredstev za
vzdrževanje cest v povezavi z večkratnimi popravili in neustreznem nadzoru del. Izpostavljeno
je bilo tudi vprašanje glede terjatve v višini 150.000 € za povračilo stroška izbrisa služnosti za
potrebe upravne stavbe Triglavskega narodnega parka, ki ni zavedena v proračunu. S strani
Matjaža Berčona je bil podan odgovor, da o navedenem potekajo pogovori z Ministrstvom za
okolje in prostor. Anton Mežan je podal pripombo, da naj se ta sredstva zavedejo v proračunu
kot terjatev. Podana je bila pripomba, da je od faze predloga odloka do dopolnjenega predloga
nastalo veliko sprememb, ki niso pojasnjene in da bi bilo potrebno pripraviti gradivo
primerjalno od faze predloga do dopolnjenega predloga. Glede na dodatnih 800.000 € v
dopolnjenem predlogu odloka bi bila smiselna dodatna razprava o načrtu porabe sredstev pred

pripravo dopolnjenega predloga. V nadaljnji razpravi je bilo govora o vsebini proračunskih
postavk za namen varovanja okolja, stanovanjskem programu, ki po mnenju nekaterih članov
odbora ne zadovoljuje minimalnih potreb občine, in o kadrovskem načrtu, iz katerega niso jasno
razvidni opisi delovnih nalog, potrebne delovne izkušnje in strokovnost. Glede prodaj zemljišč je
bilo izpostavljeno, naj se ne predlaga odtujitev obcestnih pasov, ki jih občina v prihodnje lahko
potrebuje. Izpostavljena je bila pobuda za ustanovitev komisije za razpolaganje z
nepremičninami, ki bi obravnavala odločitve glede uveljavljanja predkupne pravice, saj je bil
podan očitek, da naj bi bilo uveljavljanje predkupne pravice v zadnjem času v nekaterih primerih
namerno ali nenamerno opuščeno.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ugotavlja, da obstajajo velike
razlike med predlogom in dopolnjenim predlogom, iz katerih ni razvidno, na kateri
podlagi je do njih prišlo. Odbor poziva predlagatelja, da poda kratko obrazložitev vseh
spremenjenih postavk (posredovati svetnikom do 18. 2. 2019 do 18:00 ure).
2. V kolikor predlagatelj tega ne bo mogel zagotoviti do zadanega roka, predlagajo umik
točke z dnevnega reda ter pod točko Razno obravnavo dopolnjenega predloga
proračuna, kjer bodo podana pojasnila.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. V razpravi je Anton Mežan izpostavil vprašanje, na kakšen
način bo dosežen dogovor o zagotavljanju 20 mest v oskrbovanih stanovanjih Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju NSPIZ) s prednostno pravico
najema v korist občanov Bleda, kar je bilo na seji občinskega sveta v septembru 2018
pogojevano ob znižanju stroška komunalnega prispevka navedenega investitorja. Izpostavil je
zahtevo po podpisu zavezujočega dogovora pred sprejemom odloka. Poleg navedenega naj bi
Občina Bled imenovala člana v komisijo NSPIZ za dodelitev najemnih stanovanj, pogoj za izkaz
prednostne pravice pa naj bi bil najmanj 5-letni status občana Bleda. Člani odbora so se strinjali,
da se objava odloka in s tem njegova uveljavitev odloži do podpisa zavezujočega dogovora med
Občino Bled in NSPIZ. V razpravi je Ljuba Kapus izpostavila vprašanje, zakaj je iz obračuna
stroškov komunalnega opremljanja izvzeta le funkcionalna enota C (obstoječi objekt Kovinske
Bled), medtem ko so v območju tudi drugi obstoječi objekti. Matjaž Berčon je podal odgovor, da
je bil tako na podlagi odločitve občinskega sveta v preteklem mandatu sprejet že osnovni odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Seliše.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe:
1. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 1
2. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN
BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
3. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme sklep, da naj župan zadrži objavo odloka do podpisa zavezujočega dogovora
med Občino Bled in Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega
zavarovanja glede prednostne pravice najema 20 oskrbovanih stanovanj v korist občanov
Bleda.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 4) Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2018 in sprejem Programa
izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2019-2021
Obrazložitev je podal g. Milan Železnik. V razpravi članov odbora je bil izpostavljen prihranek
električne energije za javno razsvetljavo od podelitve koncesije. Podano je bilo vprašanje glede
izbora tipa svetilke na Veslaški promenadi. Matjaž Berčon je pojasnil, da gre za tip luči vezan na
razpis za dodelitev nepovratnih sredstev.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu, da se seznani s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2018 in sprejme Program
izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2019-2022.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 5) Razpolaganje z občinskim premoženjem - izvzem zemljišč iz javne rabe
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. V razpravi je Mihaela Pesrl
razložila, da je del zemljišča s parc. št. 1214/8 k. o. Selo pri Bledu, katerega odkupuje, približno 1
m stran od ceste in da ne gre za neposreden obcestni pas. Ljuba Kapus je pojasnila, da se ne
strinja z izvzemom iz javne rabe za zemljišče pri tovarni Lip Bled (475/5 k. o. Rečica) z
razlogom, ker bi zemljišče kljub novemu poteku ceste lahko služilo kot kolesarska in peš pot, ter
z izvzemom iz javne rabe na Mlinem (1191/2 k. o. Želeče), saj predstavlja obcestni pas. S strani
strokovne službe je bilo glede zemljišča pri tovarni Lip Bled pojasnjeno, da izvzem iz javne rabe
sledi že sprejetemu Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu Lip Bled.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu, da potrdi izvzem iz javnega dobra za zemljišča: - del parc. št. 1214/8 k. o. Selo pri
Bledu, - del parc. št. 950 k. o. Bohinjska Bela, - del parc. št. 1191/2 k. o. Želeče, - parc. št.
475/5 k. o. Rečica, in da se nepremičnine prenesejo v last Občine Bled.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 1
Ad 6) Ugotovitev javne koristi za odkup zemljišč – javne ceste
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. V razpravi so člani odbora
razpravljali o nujnosti ugotovitve javne koristi za zemljišče na Jarški cesti. Klemen Rešek je
posredoval mnenje lastnice zemljišča na Jarški cesti, pri čemer opozarja na neustrezen način
obveščanja in komunikacije s strani občine in da ne gre za rekonstrukcijo ceste, kot navedeno v
gradivu, pač pa za novogradnjo. Izpostavljena je bojazen po povečanju prometne obremenitve na
tem delu ob odprtju priključka Jarške ceste na Koritensko. Nekateri člani odbora so za namen
prevoznosti s tovornimi vozili gospodarskih javnih služb predlagali rešitve s fizično omejitvijo
prometa za osebna vozila. Strokovne službe so pojasnile, da je bila Jarška cesta že v prvotnem
zazidalnem načrtu za Jarše navezana na Koritensko cesto, priključek pa ni bil izveden, in da se bo
prometni režim po izvedeni južni razbremenilni cesti zagotovo zelo spremenil (zmanjšal), saj
bodo tedaj stanovalci alpskih blokov dostopali iz smeri Ribenske ceste.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe:
a) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne ceste JP 512462-Razgledna cesta II, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 463/137 (del), 463/148 (del), obe k. o. Rečica, je nujno
potreben za javno korist in je v javnem interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
b) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 513076- Koritno VI, ki poteka po nepremičninah s
parc. št. 532/2 (del), 533/10 (del), 533/16, 533/17, 648/1 (del), vse k. o. Ribno, je nujno
potreben za javno korist in je v javnem interesu.

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
c) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne ceste LZ 013081-Seliška cesta, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 256/3 (del), 260/1 (del), 260/2, vse k. o. Bled, je nujno potreben
za javno korist in je v javnem interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
d) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška cesta, ki poteka po nepremičninah s
parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), k. o. Želeče, je nujno potreben za javno korist in je v
javnem interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 2, PROTI: 2
e) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom na kategorizirani javni
poti JP 512351-Naselje Jaka Bernarda in delno na lokalni cesti LC 012031-BledKoritnoBodešče, ki poteka po nepremičninah s parc. št. 321/9 (del), 326/1 (del), 326/3
(del), 326/7 (del), 326/8 (del), 326/9, 326/10, 327/4 (del), k. o. Želeče, je nujno potreben
za javno korist in je v javnem interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
f) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512283-Levstikova ulica III, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 339/7 (del), 340/2 (del), 340/7 (del), 340/8 (del), 340/9 (del),
k. o. Želeče, je nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
g) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512421-Prečna ulica, ki poteka po nepremičninah
s parc. št. 515/16 (del), 515/24, k. o. Bled, je nujno potreben za javno korist in je v javnem
interesu.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 7) Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – uskladitev meje s
sosednjima občinama Gorje in Radovljica
Obrazložitev je podala Saša Repe.
Po krajši razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe:
1. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da soglaša z uskladitvijo poteka meje med Občino Bled in Občino Gorje po predlogu kot je
razviden iz obrazca »Spremembe občinske meje«. Obrazec »Spremembe občinske meje«
je priloga tega sklepa.
2. Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da soglaša z uskladitvijo poteka meje med Občino Bled in Občino Radovljica po predlogu
kot je razviden iz obrazca »Spremembe občinske meje«. Obrazec »Spremembe občinske
meje« je priloga tega sklepa.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 8) Pobuda Društva za varstvo okolja Bled glede parkirišča ob Kampu Zaka
Predsednica odbora je predstavila pobudo Društva za varstvo okolja, v kateri je podano
vprašanje, ali ima parkirišče v lasti podjetja Sava turizem ob Kampu Zaka vsa potrebna
dovoljenja. V razpravi je prevladalo mnenje članov odbora, da so za to pristojne inšpekcijske
službe in da naj pobudnik poda ustrezno prijavo.
Ad 9) Pobuda Čolnarskega združenja Pletna Bled glede izvajanja Odloka o plovbnem
režimu po Blejskem jezeru

Pobudo je predstavil član odbora Klemen Rešek. Opozoril je na neizvajanje Odloka o plovbnem
režimu po Blejskem jezeru. Mnenje Čolnarskega združenja Pletna Bled (v nadaljevanju
združenje) je, da režijski obrat Občine Bled neustrezno skrbi za javno infrastrukturo vstopno
izstopnih mest, da v treh letih od sprejema odloka še ni prišlo do podpisa pogodbe med Občino
Bled in združenjem. Združenje očita, da v osnutku pogodbe niso zadovoljivo določeni viri
financiranja gospodarske javne službe, način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine
za izvrševanje gospodarske javne službe ter da ni določen skupen organ nadzora. Združenje
letno prispeva v občinski proračun 115.000 € (do sedaj skupno 345.000 €), pri čemer do sedaj
še niso dobili pojasnil Občine Bled glede načina porabe teh sredstev, ki naj bi bila strogo
namenska.
V razpravi je Janez Brence pojasnil, da ne vidi pravne podlage za sklenitev pogodbe med občino
in združenjem in da cehovsko združenje nima podpore pri nadzornih organih oz. javni agenciji
za varstvo konkurence. Pojasnjuje, da se plačane pristojbine porabljajo podobno kot turistična
taksa, za vlaganja v turistično infrastrukturo.
Gregor Jarkovič je pojasnil, da pogreša družbeno odgovornost podjetij na Bledu in da koncesije
za plovbo po Blejskem jezeru ne podpira. Blejsko jezero predstavlja javno dobro v rabi vseh
občanov; predlog združenja je zapisan v smeri, da bodo pletnarji v proračun plačevali
koncesnino, občina pa bi združenju za vzdrževanje vstopno izstopnih mest plačevala iz sredstev
koncesnine.
Matjaž Berčon je pojasnil, da so bile specifikacije porabe vplačanih pristojbin predsedniku
združenja podane že po sestanku konec oktobra 2018 in da obstajajo pravno formalni zadržki za
sklenitev pogodbe zaradi dilem, ali je bil Zakon o gospodarskih javnih službah pravilno
implemenetiran v odlok. Glede na priporočila Javne agencije za varstvo konkurence bo občinska
uprava ponovno preverila določbe Zakona o gospodarskih javnih službah in v kolikor gre za
neskladje, predlagala spremembo odloka.
Po razpravi so se člani odbora strinjali, da je tematika preobširna za razpravo na občinskem
svetu. Podan je bil predlog, da se pred nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu opravi tudi javna
razprava z občani Bleda.
Ad 10) Razno
Pod točko Razno je bila predlagana pobuda Čolnarskega združenja Pletna Bled za krožno vožnjo
električnega čolna okoli Blejskega jezera, s katero naj bi nekoliko razbremenili promet okoli
jezera. V razpravi je bilo ugotovljeno, da pobuda ni skladna z veljavnim plovbnim režimom, je
premalo razdelana in zato ni primerna za obravnavo na občinskem svetu.
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 23.20. uri.
Zapisala:
Saša Repe

Predsednica Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Mihaela Pesrl

