
                                                                                 

                                                                                    

Številka: 011-4/2019-4 

Datum:  9. 4. 2019 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled, 

ki je bila v torek, 9. aprila 2019, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled 

 

Sejo je vodil predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Milan Rejc. 

Prisotni: Milan Rejc (predsednik), Elvira Krupić, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Nik 

Zrimec, Miran Vovk (do 18:00) 

Ostali prisotni:  Janez Fajfar (župan), Matjaž Berčon (direktor OU Občine Bled), Franci 

Pavlič (Občina Bled), Slavka Zupan (K&Z), Boštjan Jurjevčič (Adriaplin), 

Jure Prestor (Gradbeništvo Prestor d. o. o.), Bojan Homec (WTE), Anže 

Bizjak (WTE), Tomaž Rogelj (Turizem Bled), Matjaž Završnik (Zavod za 

kulturo Bled), Bojana Lukan (tajnica OGT) 

Odsotni: Anton Omerzel 

 

Seja se je pričela ob 17.00 uri, prve štiri točke so bile obravnavane skupaj z Odborom za prostor, 

varstvo okolja in infrastrukturo. 

Navzočih je bilo 6 članov OGT. 

S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 

1. Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020: Ocena razvojnega položaja občine in poročilo 

o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018 

2. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih 

namer za obdobje 2019 – 2021 

3. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer občine za obdobje 2019 – 2021 

4. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih 

namer za obdobje 2019 – 2021 

5. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora 

6. Sprejem Poslovno-računovodskega poročila Turizma Bled za leto 2018 

7. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019 

8. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018 



                                                                                   

                                                                                   

9. Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 

Občini Bled Zavod za kulturo Bled 

 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT sprejme predlog dnevnega reda 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem 

Občine Bled. 

SKLEP št. 2. 1. 1.: Člani OGT soglasno potrjujejo  dnevni red. 
Glasovanje OGT:  ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

K točki 1:  Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020: Ocena razvojnega položaja občine in 

poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala Slavka Zupan. 

O točki so razpravljali člani OGT Elvira Krupić, mag. Lea Ferjan, Milan Rejc in Miran Vovk. 

Govorili so o težavah z demografijo (staranju prebivalstva in odseljevanju mladih), preveliki 

obremenjenost okolja, težnji po obuditvi višjecenovnega turizma z manj turisti, … 

Milan Rejc je zaprosil za podatek o strukturi ležišč za leto 2011. 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT se seznani z Razvojnim programom Občine Bled 2009 - 2020 - Ocena razvojnega 

položaja občine in poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018.  

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

2. OGT predlaga občinskemu svetu, da pozove občane, da v roku 60 dni podajo izhodišča 

(smernice, tematike…) za pripravo ORP 2021 – 2030. 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

Sejo zapusti Miran Vovk (18:00). 

 

AD 2. 

Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer za obdobje 2019 – 2021 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Boštjan 

Jurjevčič. 



                                                                                   

                                                                                   

O točki člani OGT niso razpravljali, saj so obsežno razpravo opravili v okviru Odbora za prostor, 

varstvo okolja in infrastrukturo. 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT se seznani s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer za obdobje 2019-2021 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 3. 

Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer občine za obdobje 2019 – 2021 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Jure Prestor. 

O točki je razpravljal Milan Rejc. Glavni poudarki so bili, da poročilo ni izdelano v skladu s 

koncesijsko pogodbo, da je poročilo pomanjkljivo finančno ovrednoteno, dela na Veslaški 

promenadi, vlogi Medobčinskega inšpektorata oz. nadzorom nad izvedenimi deli. 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT se seznani s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d. o. o. za leto 2018 

s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

2. OGT zavezuje Gradbeništvo Prestor d. o. o., da do naslednje, predvidoma junijske 

seje OGT oziroma občinskega sveta, pripravi dopolnjeno poročilo o izvajanju 

koncesijske pogodbe in o izvajanju ostalih pogodb. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 4.  

Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih 

namer za obdobje 2019 – 2021 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev sta podala Anže Bizjak 

in Bojan Homec. 

O točki so razpravljali člani OGT Franc Sebanc in Milan Rejc. Glavni poudarki so bili potreba po 

informiranja uporabnikov kanalizacijskega sistema, še zlasti turistov, o neprimernih odpadkih, 

ki končajo na čistilni napravi, o večjih stroških čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi zaradi 



                                                                                   

                                                                                   

vdora meteornih voda. Pogrešajo letni finančni obračun. Franci Pavlič je podrobneje grafično 

predstavil nadaljnje plane za gradnjo ločenega kanalizacijskega sistema v občini in razložil 

stroške obratovanja čistilne naprave.  

PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT se seznani s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2018, s predstavitvijo 

investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021 in koncesionarja WTE zavezuje, 

da do petka, 12. aprila 2019, poročilo dopolni s finančnim poročilom. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

2. OGT poziva koncesionarja WTE, da do novembrske seje OGT pripravi plan dinamike 

investicijskih in vzdrževalnih stroškov do izteka koncesijske pogodbe leta 2017, za 

kanalizacijski sistem, črpališča in Centralno čistilno napravo Bled z oceno stanja 

sistema. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5. 

Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. 

O točki ni bilo razprave. 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT potrjuje Zapisnik 1. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6. 

Sprejem Poslovno-računovodskega poročila Turizma Bled za leto 2018 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Rogelj. 

O točki so razpravljali člani OGT, Elvira Krupić, Franc Sebanc, Milan Rejc in mag. Lea Ferjan. 

Razpravljali so o tem, kako Turizem Bled sprejema odločitve, katerih sejmov se udeležujejo, 

težnji po obuditvi uspešnega produkta kmečke ohceti, konceptu »Bled. Local selection.«, novih 

produktih petzvezdičnih doživetij, varovanju, akciji »Ask me, I am local«.  

Milan Rejc poziva Turizem Bled, da preveri koliko sredstev je bilo v letu 2018 namenjenih za 

varovanje. 



                                                                                   

                                                                                   

PREDLOG SKLEPA: 

OGT sprejme Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7.  

Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Rogelj. 

O točki so razpravljali člani OGT Milan Rejc, Elvira Krupić, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc in Nik 

Zrimec. Pogovarjali so se o novih produktih petzvezdičnih doživetij, spremembi koncepta 

Blejskih dnevov, električni mobilnosti in kartici Gost Bleda, digitalnem razvoju in tehnologiji, 

upravljanju turističnih tokov, potrebi po varovanju v visoki turistični sezoni ne le med vikendom 

ampak tudi med tednom. 

Elvira Krupić poziva Turizem Bled, da posreduje poročilo planu porabe 82.200 EUR za digitalni 

razvoj in tehnologijo. 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019.  

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. 

Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Matjaž 

Završnik. 

O točki je razpravljala Elvira Krupić, ki je zmotila premajhna zasedenost Festivalne dvorane in 

neizkoriščeni potencial nadgradnje v kongresni center. 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT se seznani s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 9. 



                                                                                   

                                                                                   

Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 

Občini Bled Zavod za kulturo Bled 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Matjaž 

Završnik. 

O točki člani OGT niso razpravljali. 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT sprejme Sklep o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled.  

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

2. OGT sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled. 

ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 2. redne seje OGT, zato je predsednik ob 23:20 uri sejozaključil in 

se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje. 

 

 

 

Zapisala: 
Bojana Lukan 

Predsednik OGT: 
Milan Rejc 
 

 



                                                                                   

                                                                                   

 

Številka: 011-3/2019-2 

 Datum: 9.4. 2019  

 

ZAPISNIK 

 

2. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v torek, 9. 

4. 2019, ob 17.00 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: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Urška Cundrič 

Kregar, Franci Pavlič - tajnik  

Ostali prisotni: Slavka Zupan,( K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o.- pri točki 1), Boštjan Jurjevčič 

(Adriaplin d.o.o. – pri točki 2), Jure Prestor (Gradbeništvo Prestor – pri točki 3), Bizjak Anže, 

Bojan Homec (WTE d.o.o. – pri točki 4), Boštjan Prebil ( konzorcij BC Investicijska skupina d.o.o. 

– pri točki 7), Matjaž Krajnik ( Arch design d.o.o. – pri točki 7 ). 

 

Pričetek seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je bila v točkah 1,2,3 in 4 

združena s sejo Odbora za gospodarstvo in turizem. 

Uvodoma sta Mihaela Pesrl kot predsednica Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 

in predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Milan Rejc, pozdravila vse prisotne. 

 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednica odbora prebrala predlagani dnevni red in predlagala 
razširitev z dodatno točko in sicer pod točko 7. Seznanitev z investicijsko namero za izgradnjo 
hotelskega kompleksa Hotel Europa Bled. Posamezni svetniki so namreč podali pobudo za 
obravnavo predmetne točke, zato so bili na sejo odbora vabljeni predstavniki investitorja, ki 
bodo predstavili projekt.  
 
Predsednica odbora je razširjeni dnevni red predlagala v potrditev: 
1. Razvojni program Občine Bled 2009 - 2020 - Ocena razvojnega položaja občine in poročilo o 

uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018 
2. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih 

namer za obdobje 2019-2021 
3. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021 
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer 

občine za obdobje 2019-2021 
5. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora 



                                                                                   

                                                                                   

6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa 
v Občini Bled  

7. Seznanitev z investicijsko namero za izgradnjo hotelskega kompleksa Hotel Europa Bled. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je soglasno potrdili dnevni red.  
 

ZA7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 
 
Ad 1) Razvojni program Občine Bled 2009 - 2020 - Ocena razvojnega položaja občine in 

poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018 

Uvodno obrazložitev je podala pripravljalka razvojnega programa Slavka Zupan.  
O točki so razpravljali člani odbora Ljuba Kapus, Janez Brence, Gregor Jarkovič, Anton Mežan. 

Govorili so o težavah z demografijo (staranju prebivalstva in odseljevanju mladih), preveliki 

obremenjenost okolja, obremenjenosti zelenih površin in Blejskega jezera, težnji po obuditvi 

višje cenovnega turizma z manj turisti. Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil z Razvojnim 

programom Občine Bled 2009 - 2020 - Ocena razvojnega položaja občine in poročilo o 

uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018.  

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da 

poziva občane, da v roku 60 dni podajo izhodišča (smernice, tematike…) za pripravo 

ORP 2021 – 2030. 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
Ad 2) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer za obdobje 2019-2021 

Obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Boštjan Jurjevčič, ki je predstavil 

poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2018. Članom odbora je predstavil tehnične 

podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2018, komercialne podatke o odjemalcih in porabi 



                                                                                   

                                                                                   

zemeljskega plina, ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. V 

nadaljevanju je prisotnim predstavil plan gradnje plinovodnega omrežja v letu 2019 in dalje.  

V razpravi so bila izpostavljena vprašanja glede vnosa hišnih plinovodnih priključkov v kataster 

ter o zagotovitvi varnosti, nadzora in ukrepov v zvezi s plinovodnim omrežjem. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 
2019-2021. 

 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 3) Seznanitev Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 s 

predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021 

 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. Jure 

Prestor. Članom odbora je predstavil poročilo o izvajanju javne službe vzdrževanja občinskih 

cest za leto 2018. V nadaljevanju je podrobneje predstavil program letnega in zimskega 

vzdrževanja na občinskih cesta v letu 2018, ter predstavil stroške letnega in zimskega 

vzdrževanja po letih. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, ki so opozorili na nekatere pomanjkljivosti dela 

koncesionarja kot npr. predolgi terminski plani izvedbe del, zapore ceste, nekvalitetna dela na 

Veslaški promenadi, nekvalitetno izvedene talne označbe, varnost na deloviščih, odvoz 

odpadnega materiala na deponijo na Pernike, evidenčni listi. Anton Mežan je imel večje število 

vprašanj v zvezi s koncesijo in ostalimi zadevami, zato bo vprašanja naknadno pisno posredoval. 

Ljuba Kapus je posebej opozorila na gradbena dela, ki so se izvajala na območju morene pri 

vrtcu Bled  in TVD Partizanu in prosila, da koncesionar pripravi evidenčne liste. Vsi člani odbora 

bi se radi podrobneje seznanili s koncesijsko pogodbo, v pogled pa želijo imeti tudi ostale 

pogodbe, ki so bile sklenjene med Gradbeništvo Prestor in občino Bled. Člani odbora so imeli 

tudi pripombo na obravnavano poročilo, predvsem da ni izdelano v skladu s koncesijsko 

pogodbo, da je poročilo nezadostno finančno ovrednoteno. Na koncu razprave so člani odbora 

predlagali, da župan poročilo koncesionarja umakne iz točke dnevnega reda seje Občinskega 

sveta, poročilo naj koncesionar ustrezno dopolni do naslednje seje. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer 
občine za obdobje 2019-2021. 



                                                                                   

                                                                                   

 

ZA 5, PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja zavezuje Gradbeništvo Prestor d. o. 
o., da do naslednje seje pripravi dopolnjeno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe 
in o izvajanju ostalih pogodb. 
 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 

 

Ad 4) Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo 

investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021 

 

Uvodno obrazložitev sta podala predstavnika koncesionarja WTE Anže Bizjak in Bojan Homec. 

Članom odbora sta na kratko obrazložila tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne 

naprave ter predstavila trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema na območju 

občine Bled. 

V razpravi je Gregor Jarkovič imel vprašanje, kam tečejo klorirane vode iz hotelskih bazenov. 

Janez Brence je povedal, da se bo občina kmalu morala pričeti pripravljati na obdobje, ko se bo 

iztekla koncesijska pogodba, zato bi bilo potrebno pripraviti načrt za upravljanje 

kanalizacijskega sistema in ostale opreme, predvsem pa upravljanje centralne čistilne naprave. V 

nadaljevanju seje so bili  glavni poudarki na potrebo po informiranja uporabnikov 

kanalizacijskega sistema, še zlasti turistov, o neprimernih odpadkih, ki končajo na čistilni 

napravi, o večjih stroških čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi zaradi vdora meteornih in 

čistih voda. Člani odbora v poročilu pogrešajo letni finančni obračun.  

Pavlič Franci je podrobneje grafično predstavil nadaljnje plane za gradnjo ločenega 

kanalizacijskega sistema na območju centra Bleda in razložil stroške obratovanja čistilne 

naprave.  

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1.  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanili s Poročilom 
koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 
2019-2021 in koncesionarja WTE zavezuje, da do petka, 12. aprila 2019, poročilo dopolni 
s finančnim poročilom. 
 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 



                                                                                   

                                                                                   

 

2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja poziva koncesionarja WTE, da do 
novemberske seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja pripravi plan 
dinamike investicijskih in vzdrževalnih stroškov do izteka koncesijske pogodbe za 
kanalizacijski sistem, črpališča in Centralno čistilno napravo Bled z oceno stanja sistema. 
 

ZA 7 PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji. 

 

Ad 5) Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora  

O točki ni bilo razprave. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjuje Zapisnik 1. redne seje 
odbora. 

 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 6) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled – 5  

Kratko obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič in navedla razloge za spremembo odloka in 

sicer zaradi sprememb prometnega režima na območju občine Bled kot so uvedba potopnih 

stebričkov, parkirišče za avtobuse in zaradi uvedbe elektronskih dovolilnic za vstop v cono za 

pešce. Opozorila je tudi na redakcijsko napako v 8. členu ( namesto 8. člen je 36 člen). 

V razpravi je Anton Mežan predlagal, da se v 5. členu doda alineja v obliki daljinskega 

upravljalnika. Gregor Jarkovič je predlagal višjo globo za parkiranje iz 60 EUR na 80 EUR zaradi 

premajhne razlike v višini parkirnine in plačila polovične globe. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled – 5 s pripombami iz razprave. 

 



                                                                                   

                                                                                   

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 7) Seznanitev z investicijsko namero za izgradnjo hotelskega kompleksa Hotel Europa 

Bled. 

Članom odbora je bilo gradivo predano na seji odbora. Obrazložitev sta podala investitor Boštjan 

Prebil in projektant Matjaž Krajnik. Prisotnim sta povedala, da investitor želi zgraditi hotelski 

kompleksa »Europa, kapacitete 60-90 postelj na območju med Župančičevo ulico in Kolodvorsko 

cesto. Povedala sta, da je bil med Občina Bled in bodočim investitorjem že sklenjen dogovor s 

pismom o nameri. Omenila sta tudi, da po OPN morajo za arhitekturno rešitev objekta in 

krajinsko arhitekturno ureditev okolice izvesti javni natečaj, investitor pa želi izvesti interni 

natečaj, kjer sodelujeta ZVKDS in občina Bled. 

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Investitorja so opozorili, da morajo pri načrtovanju 

upoštevati OPN ( kot npr. družinski hotel, zaradi transparentnosti javni natečaj in ne interni 

natečaj). Člane je zanimalo tudi vsebina podpisanega pisma o nameri. V nadaljevanju je večina 

članov odbora ugotovila, da ima predviden objekt prevelike gabarite in bo preveč izstopal iz 

okolice.  

Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili z investicijsko namero 

za izgradnjo hotelskega kompleksa Hotel Europa Bled, vendar zaradi pomanjkljivih informacij, 

na koncu razprave niso sprejeli nobenega sklepa. 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 23.15. uri. 

 

 

Zapisal:     

Franci Pavlič       Predsednica Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 

 Mihaela Pesrl 



                                                                                   

                                                                                   

 

Številka: 011-1/2019 

Datum: 10.4. 2019 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, 

ob 17. 00 uri  v  Poročni dvorani Občine Bled 

 

Prisotni člani SPK: predsednik Boštjan Ploštajner (17.10), podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: 

Janez Brence, Anton Mežan, Srečko Vernig 

Odsotni: / 

Občinska uprava: tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

G. Boštjan Ploštajner se je opravičil, da bo 10 minut zamudil. 

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Bled začel podpredsednik SPK Gregor Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov 

SPK in sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev Zapisnika 1. redne seje komisije z dne 12.2.2019 

2. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled – 5  

3. Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 

Občini Bled Zavod za kulturo Bled  

4. Spremembe in dopolnitve Statuta občina Bled in Poslovnika o delu občinskega sveta 

Občine Bled  

 

Podpredsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika 

sprejeli: 

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 2. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 1. redne seje komisije z dne 12.2.2019 

 

Člani komisije so na predlog podpredsednika soglasno sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 1. redne seje komisije z dne 12. 2. 2019.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 



                                                                                   

                                                                                   

 

Točka 2: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled – 5   

 

V osnovi je bilo pojasnjeno, da se je že na odboru za prostor ugotovilo, da je treba v odloku 

korigirati posamezne nomotehnične stvari (denimo v 8. členu navedba 8. člena pravilno 36. 

člena, 11. člen-ustrezno opredeliti besedilo novega odstavka, uporaba ustreznih terminov);  

 

G. Jarkovič je izpostavil, da naj se preveri ustreznost terminov parkirnina /občinska taksa. Ter ali 

ni slednja že urejena v Odloku o občinskih taksah. Pojasnjeno je bilo, da Odlok o občinskih 

taksah napotuje na predmetni odlok. 

 

Podan je bil predlog, da se doda priloga odloka, kjer bodo grafično predstavljena parkirišča, 

katere so v prvi coni in v drugi coni, da se prikaže, kje se zaračunava taksa.  

 

Bolj naj se definira status parkirišča za avtodome. 

Izpostavljeno je bilo vprašanje statusa parkirišča Triglavske rože Bled. Narisana je modra cona, 

praksa postopanja redarjev naj bi bila različna (tam sta bila dva sprejema športnikov in 

obiskovalci naj bi prejeli listke). Občinski svetniki bi želeli pojasnilo, kakšen je tam režim.   

 

Člani komisije  so glasovali o sledečih sklepih:  

SKLEPA: 

1/ 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se do naslednje obravnave Odlok o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 5 ustrezno 

nomotehnično uredi, skladno s podanimi pripombami. 

Glasovanje: 5 ZA, 0 PROTI 

2/ 

Statutarno-pravna komisija predlaga, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 5 dopolni s prilogo, kjer bodo grafično 

predstavljena parkirišča, katere so v prvi coni in v drugi coni, da se prikaže, kje se 

zaračunava taksa. 

Glasovanje: 5 ZA, 0 PROTI 

 

 

 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 3: Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 

Občini Bled Zavod za kulturo Bled 

 

Bistvo je, da bo Zavod za kulturo Bled izgradil in upravljal parkirišče za namen grajskega 

kompleksa, a zato nima ustreznih registriranih dejavnosti.    

Pojasnjeno je bilo, da je sklep predlagan zaradi vpisa v sodni register. 

  

Člani komisije so na predlog predsednika sprejeli sklep:  

SKLEP 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 

 

   

Točka 4: Spremembe in dopolnitve Statuta občina Bled in Poslovnika o delu občinskega 

sveta Občine Bled 

  

Predsednik komisije je predlagal, da se opravi razprava,  kje se kažejo potrebe, da bi spremenili 

Statut oziroma Poslovnik.  

 

Izpostavljeno je bilo sledeče: 

-Poslovnik določa, da je Statutarno pravna komisija sestavljena izključno iz članov občinskega 

sveta, čeprav to ni zakonska obveza. Morebiti bi bilo smiselno to spremeniti in s tem omogočiti, 

da so člani tudi zunanji občani, strokovnjaki s pravnega področja; 

- nadgraditi je treba določbe glede snemanja sej občinskega sveta, saj je v tem delu pomanjkljiv. 

 

Člani komisije so na predlog predsednika sprejeli sklep:  

SKLEP 
Tajnik statutarno pravne komisije pozove člane občinskega sveta, zaposlene v občinski 
upravi, da do 20.5.2019 podajo predloge morebitnih sprememb Statuta Občine Bled in / 
ali Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Bled, kar bo podlaga za pripravo gradiva.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 

 

 Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Predsednik SPK 

     

    Boštjan Ploštajner 



                                                                                   

                                                                                   

 

Datum: 12. 4. 2019 
 

Z A P I S N I K 
2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 11. 4. 2019,  ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled 
 
 

Prisotni:  Jožica Zupan – predsednica odbora, Brigita Šolar – podpredsednica odbora, Ana   
                   Antloga,  Vanja Piber, Aneta Varl, Darko Mlakar 
 
Ostali prisotni: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, Primož Lah, vodja MIR,   
                              Romana Purkart, odgovorna urednica Blejskih novic in  Polona Zalokar, OU. 
 
Odsotni: Alenka Hiti, članica odbora, Boštjan Lenček, komandir PP Bled 
 
S sklicem seje  so člani odbora prejeli sledeči DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora, 
2. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2018,  
3. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2018,  
4. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018,  
5. Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 
Občini Bled Zavod za kulturo Bled,  

6. Seznanitev s Poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2018 
 
Predsednica odbora Jožica Zupan je odprla razpravo na predlagani dnevni red in ob tem  
predlagala zamenjavo 2. in 3. točke dnevnega reda, tako, da bi se 3. točka obravnavala takoj za 
zapisnikom odbora. Poročevalec pri 3. točki dnevnega reda, Primož Lah, vodja MIR, je namreč 
moral  ta dan, kot poročevalec tudi na sejo OS Občine Železniki, kot vodja skupnega MIR občin 
Bled, Bohinj in Železniki. 
Drugi predlogov ni bilo. Člani odbora so se z zamenjavo točk strinjali in nato soglasno sprejeli 
dnevni red.                                                                                                                                                                      
 

Ad 1)  Potrditev zapisnika 1. seje odbora za družbene dejavnosti 

Člani odbora za družbene dejavnosti na zapisnik 1. seje odbora niso imeli pripomb.  
Sprejeli so  
Sklep 1-1: 
Potrdi se zapisnik 1. seje odbora za družbene dejavnosti. 
(4 ZA, 1 VZDR.) 
 
 
Ad 2) Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,  
            Bohinj in Železniki za leto 2018  
 

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2018 so 

člani odbora prejeli s sklicem seje.  

Uvodno obrazložitev je podal vodja MIR mag. Primož Lah. Med drugim je povedal, da je MIR v 

letu 2018 vodil 332 upravnih zadev, kar je 35 % več, kot v preteklem letu, s področja občinskih 

cest, turistične takse, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja 



                                                                                   

                                                                                   

s komunalnimi odpadki, plovnega režima, oskrbe s pitno vodo, kršitve javnega reda in miru in 

drugih področij na podlagi občinskih predpisov, inšpekcijski nadzor, skladno z zakonodajo,.. itd.  

Sprememba gradbene zakonodaje v letu 2018, s čemer je bila pristojnost inšpekcijskega nadzora 

nad gradnjo objektov za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja , prenesena na 

občinske inšpektorate, pa je njihov obseg dela še močno povečala. Prav tako povečanje števila 

obiskovalcev v obeh turističnih občinah, ki iz leta v leto raste. Poudaril je, da bi bilo potrebno 

določiti občinske prioritete, katerim ciljem bomo sledili v sezoni, ob tem pa apeliral na 

povečanje kadrovske zasedbe MIR, kar bo to omogočilo.    

V nadaljevanju so se v razpravo o predmetni točki vključili: Ana Antloga, ki je sicer pohvalila 

dobro delo MIR-a, opozorila pa na problem ustavljanja in parkiranja avtobusov  na Mlinem, 

Mačkovcu in naprej po Bohinjski Beli, ki je nekontrolirano, nezakonito, predvsem pa zelo 

nevarno za vse, ki se vozijo in živijo na tem območju. Zanimalo jo je tudi, kdo postavlja prometne 

znake, npr. omejitev 30 na območjih, kjer je komaj mogoče toliko peljati.  

Aneta Varl vidi rešitev v večjem sodelovanju in povezavi policije, varovanje in občinskega 

redarstva.   

Darko Mlakar pa je med drugim predlagal, da bi na Bled TV pripravili oddajo o občinskem 

redarstvu in občanom približati delo redarjev in problematiko s katero se soočamo v občini.   

Po končani razpravi so bili sprejeti 

 

Sklep 2-1: 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2018. 

(SOGLASNO) 

 

Sklep 2-2: 

Odbor  za družbene dejavnosti predlaga, da se pozove vse tri institucije (MIR, Policijsko 

postajo Bled in institucijo varovanja) k čim tesnejšemu povezovanju in medsebojnemu 

sodelovanju.   

(SOGLASNO) 

 

Sklep 2-3: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se zaradi povečanega obsega dela in obilice 

turistov, poveča kadrovska zasedba občinskega redarstva v občini Bled. 

(SOGLASNO) 

 

 

Ad 3)  Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2018 

 

Predsednica odbora za družbene dejavnosti je ugotovila, da komandir Policijske postaje Bled še 

ni prisoten, zato je predlagala, da se predmetna točka obravnava kot zadnja točka dnevnega 

reda. 

Člani odbora so se s predlogom, da se predmetna točka obravnava kot zadnja točka 

dnevnega reda strinjali.  

(SOGLASNO)  

 

 

Ad 4)  Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018 

 



                                                                                   

                                                                                   

Poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2018 so člani odbora prejeli s sklicem seje. Izčrpno 

obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. Izrazil je veliko 

zadovoljstvo nad poslovanjem Zavoda v letu 2018, dosegli, oz. presegli so vse načrtovane 

projekte in aktivnosti. Skupaj so ustvarili 4.949.880 eur prihodkov in dosegli visok presežek 

prihodkov nad odhodki, kar 1.048.704,92 eur, kar je največ do sedaj. Ta presežek predstavlja vir 

za nova vlaganja v projekte Zavoda, skladno z Upravljavsko pogodbo za Blejski grad in sprejeto 

Strategijo upravljanja za Blejski grad in razširjeni grajski kompleks do leta 2020.  Poudaril je 

tudi, da Zavod za kulturo Bled, ustanovljen s strani Občine Bled, posluje brez proračunskih 

sredstev, pač pa izključno s sredstvi, pridobljenimi na trgu, na osnovi upravljanja z Blejskim 

gradom in Festivalno dvorano. Določen del sredstev namenja za skupni razpis za organizacijo 

prireditev v občini Bled, za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ter tudi med letom 

priskoči na pomoč  društvom pri realizaciji njihovih projektov in prireditev. 

V nadaljevanju so vsi člani odbora pozdravili izredno dobro vodenje in uspešno poslovanje 

Zavoda za kulturo Bled.    

Sprejeli so 

Sklep 4-1: 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 

2018. 

(SOGLASNO) 

  

Ad 5) Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o  
            spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju 
            kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. Povedal je, da bo 
Zavod prevzel v upravljanje nepremičnine, na katerih bodo zgradili parkirne površine, primerne 
za namen parkiranja obiskovalcev grajskega kompleksa. Po izgradnji bo Zavod ta parkirišča tudi 
upravljal. V ta namen je zato potrebno ustanovitveni akt – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za 
področje kulture v Občini Bed Zavoda za kulturo Bled dopolniti s tovrstno dejavnostjo, opraviti 
doregistracijo,  skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.  
Člani odbora so se z navedenim strinjali. Sprejeli so: 
Sklep 5-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se sprejme Sklep o razširitvi dejavnosti 

Zavoda za kulturo Bled. 

(SOGLASNO) 

 

Sklep 5-2: 

Odbora za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet sprejme Odlok o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled 

Zavod za kulturo Bled.    

Ker gre za manj zahtevne, vsebinsko nesporne spremembe in dopolnitve Odloka 

predlagajo, da se le-te, skladno s 73. členom Poslovnika OS sprejmejo po skrajšanem 

postopku. 

(SOGLASNO) 

 

  

 

 

Ad 6) Seznanitev s Poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2018 



                                                                                   

                                                                                   

 
Poročilo Sveta glasila Blejske novice za leto 2018 je predstavila Romana Purkart, odgovorna 
urednica Blejskih novic. Med drugim je povedala, da največjo vrednost Blejskih novic vidi v tem, 
da jih pravzaprav ustvarjajo občani sami. Blejske novice skušajo delovati povezovalno, zrcaliti 
vse, na kar je Bled lahko ponosen, so odraz vsega, kar se v občini Bled dogaja, sicer je oblikovna 
zasnova, fotografija na naslovnici delo profesionalistov. To je pomembno tudi zato, da ima 
časopis profesionalno in vizualno strokovno utemeljeno in privlačno zasnovo. Blejske novice so 
izrazito apolitično glasilo, zaznamujejo jih dve glavni značilnosti: vsebujejo novice, ki jih v drugih 
medijih ni in soustvarjajo jih občanke in občani sami.   
Ob koncu predstavitve je Romana Purkart še predlagala, da se prouči možnost izplačila nagrade 
oz. sejnine članom uredniškega odbora.  
Člani odbora za družbene dejavnosti so se s tem strinjali nato pa sprejeli 
Sklep 6-1: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Sveta glasila Blejske novice za 
leto 2018.   
(SOGLASNO) 

 

Sklep 6-2: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se prouči možnost izplačila sejnin  

uredniškemu odboru Blejskih novic. 

(SOGLASNO)  

 

Predsednica odbora Jožica Zupan je ugotovila, da se komandir Policijske postaje Bled tudi v 

nadaljevanju seje prisotnim ni pridružil, zato se točka -  Seznanitev s Poročilom Policijske 

postaje Bled v Občini Bled za leto 2018 ne bo obravnavala.  

S predmetnim poročilom se bodo člani odbora za družbene dejavnosti seznanili na seji 

Občinskega sveta.  

 

Drugih predlogov ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.  

 

 

Zapisala 

Polona Zalokar                                                                                               Predsednica odbora  

                                                                                                                               JOŽICA ZUPAN, l. r. 



                                                                                   

                                                                                   

 

 

Številka: 032-4/2018- 
Datum: 9.4. 2019 

 
 

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

torek, 9.4. 2019, ob 16.30, v Poročni dvorani Občine Bled  
 
Prisotni:predsednik Anton Mežan, Jakob Bassanese, Janez Brence, Srečko Vernig 
Odsoten: podpredsednik Anton Omerzel, 
Ostali prisotni: Aleksandra Žumer, tajnik KMVVI 
 
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 6. redne seje KMVVI 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje KMVVI z dne 7.2.2019 
3. Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »svet 
lokalnih skupnosti CSD Gorenjska«. 
4. Razno  
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 6. redne seje KMVVI 

Člani so brez razprave sprejeli: 

Sklep 1: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme dnevni red 6. 
redne seje KMVVI. 
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI) 

 
Točka 2: Potrditev zapisnika 5. redne seje KMVVI z dne 7.2.2019 
Pripomb ni bilo. 
 
Člani so sprejeli: 

Sklep 2: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 5. 
redne seje KMVVI z dne 7.2.2019. 
Glasovanje: (4 ZA, O PROTI) 

 
Točka 3: Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v 
»svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska« 
 
Na poziv k podaji predlogov, je bil prejet en predlog za imenovanje in sicer s strani občinskega 

svetnika stranke Levica, g. Rejca. Predlaga ga. Ramizo Mitrović, ki je podala svoje soglasje. 

Jakob Bassanese je predlagal, da se gospo opozori, da naj v CSD urgira, naj se CSD udeležuje 

sestankov društev, na katera je CSD vabljen. 

 

 

Predsednik KMVVI Mežan A. je dal na glasovanje sledeči sklep: 



                                                                                   

                                                                                   

Sklep 3: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu, da kot  predstavnico lokalne skupnosti Občine Bled v »svet lokalnih skupnosti CSD 
Gorenjska« imenuje Ramizo Mitrović. 

Glasovanje: (4 ZA, O PROTI) 

 
Točka 4: Razno  

Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.40. 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer          
          Predsednik KMVVI 
          Anton Mežan 



                                                                                   

                                                                                   

 

Številka: 011-5/2019-2 

Datum:   11.4.2019 

 

 

Z A P I S N I K 
2. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje 

 

 

ki je bila v četrtek, 11.4.2019, s pričetkom ob 16:00 v  sejni sobi Občine Bled. 

  

Prisotni: Jaka Bassanese, Jana Špec, Klemen Pangerc, Boštjan Ploštajner, Rok Poklukar, Srečko  

                  Vernig, Hugo Zupan; 

Ostali prisotni: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Urška Kregar Cundrič,; 

 

S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 2. seje Odbora za proračun in 

občinsko premoženje: 

 

1. Sprejem dnevnega reda; 

2. Sprejem zapisnika 1. redne seje odbora; 

3. Bled 2009-2020 – ocena razvojnega položaja Občine in poročilo o uresničevanju ciljev in 

projektov do leta 2018; 

4. Sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled; 

5. Razno. 

 

Predsednik odbora Jaka Bassanese pove, da so člani s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda 

iz katerega umika točko 1. Sprejem dnevnega reda. Umik točke obrazloži: če bi imeli kot 1. točko 

dnevnega reda "Sprejem dnevnega reda", bi člani odbora s potrditvijo dnevnega reda v celoti 

glasovali tudi o tem, da bodo še enkrat razpravljali in glasovali o dnevnem redu, saj se dnevni 

red sprejme kot celota, torej od 1. točke naprej. To pa ni logično. 

 

S predlaganega dnevnega  reda predlaga tudi umik točke 5. Razno z obrazložitvijo, da so na 

dnevnem redu pravilo lahko samo točke, ki so predlagane na dnevnem redu za sejo Občinskega 

sveta.  

 



                                                                                   

                                                                                   

Predlaga, da se beseda »sprejem« zapisnika, spremeni v »potrditev« zapisnika in predlaga tudi 

spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda. 

 

O dnevnem redu ni bilo razprave zato predsednik da na glasovanje dnevni red: 

 

1. Sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled-5; 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje odbora; 
3. Bled 2009-2020 – ocena razvojnega položaja Občine in poročilo o uresničevanju ciljev in 

projektov do leta 2018; 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 2. 

redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje. 

 

 5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 1. 

 

Sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled-5; 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje na povezavi: http://www.e-

bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 

 

Uvodno obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič. 

 

Razprava: 

Pangerc Klemen: Vpraša, če bi bilo smiselno imeti različno tarifo v sezoni in izven sezone. 

U.Kregar Cundrič odgovori, da ne, ker je prihodek iz parkirnine po mesecih zelo različen. 

 

Vernig Srečko: Predlaga, da bi zraven odloka imeli grafični prikaz parkirišč. 

 

Jana Špec: Glede na to, da ekološko takso za goste ni mogoče uvesti, predlaga povišano 

parkirnino za  avtobuse, ki bi bila odvisna od števila zasedenih sedežev v avtobusu. 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


                                                                                   

                                                                                   

 

Boštjan Ploštajner: Pove sklepe, ki so bili sprejeti na Statutarno pravni komisiji. 

 

Jaka Bassanese: Predlaga da se 10. člen popravi tako, da je parkiranje za invalide z oznako na 

avtu časovno neomejeno in brezplačno. 

Pove, da je bil s strani strokovnih služb občine opozorjen, da je pobiranje občinske takse za 

parkiranje na javnih parkirnih površinah v nasprotju z zakonom o DDV, ker takšen način 

pobiranja takse povzroča izkrivljanje konkurence na področju parkiranja v občini. Pri zneskih v 

odloku tudi ni razvidno ali so z DDV ali brez DDV. Zato predlaga, v sprejem dva sklepa: 

1. Člani odbora za proračun in finance predlagajo občinskemu svetu, da v osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled -5 vključi 
tudi spremembe vseh členov v katerih se pojavlja termin »občinska taksa« in naj se le ta 
črta iz členov odloka« in se smiselno nadomesti z besedo »parkirnina«. 

2. V vseh členih kjer je navedena vrednost v EUR naj se dopiše »z DDV«. 
 

Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini 
Bled –5 s pripombami odbora: 

- da v osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled -5 vključi tudi spremembe vseh členov v katerih se pojavlja 
termin »občinska taksa« in naj se le ta črta iz členov odloka« in se smiselno 
nadomesti z besedo »parkirnina«. 

- da se vseh členih kjer je navedena vrednost v EUR dopiše »z DDV«. 
 

7 prisotni:  7 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 2. 

 

Potrditev zapisnika 1. redne seje odbora 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje na povezavi: http://www.e-

bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 

 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 

 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


                                                                                   

                                                                                   

PREDLOG SKLEPA: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 1. redne seje Odbora za 

proračun in občinsko premoženje. 

 

 4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3. 

 

Bled 2009-2020 – ocena razvojnega položaja Občine in poročilo o uresničevanju ciljev in 

projektov do leta 2018; 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje na povezavi: http://www.e-

bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 

 

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. 

 

Razprava: 

Jana Špec: pove, da je dobra analiza zelo pomembna, pove tudi, da je iz kontrole »ušlo« rast 

števila turistične zmogljivosti in je potrebno več aktivnosti na tem področju. Turizem bi iz 

kvantitete morali preusmeriti v kvaliteto. Demografski podatek je zelo pomemben. Razmišljati bi 

morali o domu starostnikov. 

 

V nadaljevanju razprave so sodelovali vsi člani odbora. 

 

Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da se 
seznani z Razvojnim programom Občine Bled 2009 - 2020 - Ocena razvojnega položaja 
občine in poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 
pozove občane, da v roku 60 dni podajo izhodišča (smernice, tematike…) za pripravo 
ORP 2021 – 2030. 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


                                                                                   

                                                                                   

 

7 prisotni:  7 ZA, 0 PROTI 
 
Sklepa sta sprejeta. 
 

 

Seja je bila  zaključena ob 17:50 uri. 
 

Zapisnik pisala: 

Tajnica odbora: Nataša Hribar 

PREDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                

            OBČINSKO PREMOŽENJE 

         Jaka Bassanese 

     


