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Številka: 011-1/2019 

Datum: 05.6. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

3. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 5. junija 2019, ob 

17. 00 uri  v  Poročni dvorani Občine Bled 

 

Prisotni člani SPK:, podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: Janez Brence, Anton Mežan, Srečko 

Vernig 

Odsotni: predsednik Boštjan Ploštajner 

Občinska uprava: tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

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

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

članov SPK in sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 10.4.2019 

2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 

lekarne 

3. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 

Gorenjske lekarne 

4. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju 

cestnega prometa – 5 

5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 

6. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 

7. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 

športa v Občini Bled 

8. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled 

9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled in Poslovnika o delu občinskega 

sveta Občine Bled 
 

 

Podpredsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije so sprejeli: 

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 3. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

 

 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 2. redne seje komisije z dne 10.4.2019 
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Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 2. redne seje komisije z dne 10. 4. 2019.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

 

Točka 2: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne 
 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

 

Točka 3: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Gorenjske lekarne 
 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled – 5   
 

Ugotavljali so, da so bili upoštevani sklepi SPK iz prejšnje seje (odlok je nomotehnično urejen, 

priloga je vsebovana že v osnovnem odloku, ponovno je bila povzeta v gradivu).  

 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

 

Točka 5: Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
 
Člani so bili seznanjeni z vsebino samega projekta, ki je bila zelo korektna. Glede samega 
odloka niso našli formalno-pravnih napak. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
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Izvedena je bila diskusija glede višine stroškov, ki jo bodo morali nositi investitorji. Ti so zelo 
visoki. Preverjeno je bilo, ali so vključeni tudi stroški pristopne ceste do naselja oziroma 
območja zazidalnega načrta in ugotovljeno, da ne. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa v Občini Bled 
 
Odlok in prilogo so podrobno proučili in gradivo je pripravljeno zelo kvalitetno. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 8: Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov 
Občine Bled 
 
Predlagatelj G. Jarkovič je pojasnil, da je bil kodeks oblikovan v okviru Skupnosti občin Slovenije, 
na podlagi proučitve več aktov z različnih področij. Gre za pravila na načelni ravni. 
G. Vernig je izpostavil 12. člen in da si ne bi postavili prevelike omejitve. 
Izvedena je bila diskusija o imenovanju častnega razsodišča.   
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 9: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled in Poslovnika o delu 
občinskega sveta Občine Bled 
 

Na podlagi sklepa SPK na predhodni seji so bili občinski svetniki in občinska uprava pozvani k 

podaji predlogov sprememb. Pridobljena sta bila dva predloga, dodana je bila določba glede 

snemanja sej.  

 

Opravili so kratko razpravo o vsebini prejetih predlogov. Vernig je izpostavil, da moramo 

zasledovati učinkovito delovanje občine in ali se uresničujejo razvojne usmeritve . 

 

Člani komisije so na predlog predsednika sprejeli sklep:  

SKLEP 
Člani statutarno pravne komisije so se seznanili s prejetimi predlogi sprememb Statuta 
Občina Bled in  Poslovnika o delu OS Občina Bled.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
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G. Jarkovič je podal informacijo glede njegove pobude za Zakon o Bledu. Pobuda je bila 

posredovana tudi na državo in je na predmetno temo kmalu sestanek. Pobuda in usmeritve 

morajo biti podane s strani lokalne skupnost.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Podpredsednik SPK 

         Gregor Jarkovič 
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Številka: 032-4/2018- 
1. Datum: 4.6. 2019 

 
ZAPISNIK 

7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 
torek, 4.6. 2019, ob 16.30, v Poročni dvorani Občine Bled  

 
Prisotni:predsednik Anton Mežan, Jakob Bassanese, Janez Brence,  
Odsoten: podpredsednik Anton Omerzel, Srečko Vernig 
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.  
 
2. Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje KMVVI z dne 9.4.2019 
2. Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »svet 
zavetišča za zapuščene živali«. 
3.  

Točka 1: Potrditev zapisnika 6. redne seje KMVVI z dne 9.4.2019 
Pripomb ni bilo. 
 
4. Člani so sprejeli: 

Sklep 1: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 6. 
redne seje KMVVI z dne 9.4.2019. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 

Točka 2: Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika lokalne 
skupnosti v »svet zavetišča za zapuščene živali« 
 
5. Na poziv k podaji predlogov, je bil prejet en predlog za imenovanje in sicer za Antona 

Mežana, ki je podal  soglasje. 

6. Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Sklep 2: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu, da kot  predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »svet zavetišča za zapuščene 
živali« imenuje Antona Mežana. 

Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, Anton Mežan se je izločil iz obravnave in glasovanja) 

 
Seja je bila zaključena ob 16.40. 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer          
          Predsednik KMVVI 
          Anton Mežan 
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Številka: 011-5/2019-2 
Datum: 6.6.2019 
 
 

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

 
 
ki je bila v četrtek, 6.6.2019, s pričetkom ob 17:00 v  sejni sobi Občine Bled. 
  
Prisotni: Jakob Bassanese, Jana Špec, Klemen Pangerc,  Rok Poklukar, Srečko Vernig; 
Opravičili: Boštjan Ploštajner, Hugo Zupan; 
Ostali prisotni: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Urška Kregar Cundrič, Boža Kovač, Nataša Ahačič, 
Urša Volk, Luka Volk, Anes Durgutović; 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 3. seje Odbora za proračun in 
občinsko premoženje: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 

2. Razpolaganje z občinskim premoženjem  

3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled – 5 

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 

5. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 

upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 

dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled 

6. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 

nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

7. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 

 
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: http://www.e-
bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 
 
Predsednik odbora predlaga zamenjavo 2. in 3. točke dnevnega reda.  
Razprava: 
Jana Špec vpraša, če res ni potrebno obravnavati spremembo cen glede odpadkov, saj ima 
sprememba cen lahko vpliv na proračun. 
Srečko Vernig je enakega mnenja. 
Predsednik odgovori, da ni potrebe po obravnavanju te točke na tem odboru, ker tudi zadnjič, ko 
se je cena spreminjala tega niso obravnavali na Odboru za proračun in občinsko premoženje.  
Prav tako je predsednik odgovoril, da je bil omenjen dnevni red pred sklicem seje usklajen z 
vsemi člani odbora. 
 
Po razpravi predsednik da na glasovanje dnevni red: 
 

1. zapisnika 2. redne seje 

2. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled – 5 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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3. Razpolaganje z občinskim premoženjem  

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 

5. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 

«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih 

Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center 

Vezenine Bled 

6. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, 

dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

7. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 3. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje. 
 
 4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI                Dnevni red je sprejet. 
 
 

AD 1.  
 

Potrditev zapisnika 2. redne seje odbora 

 
Jana Špec: Prosi za popravek zapisnika odbora pod točko AD 1 Jana Špec, ki naj se pravilno glasi : 
Glede na to, da ekološke takse za enodnevne goste, ki prihajajo na Bled z avtobusi, zakonsko ni 
možno uvesti, predlaga, da se poveča parkirnina za avtobuse z enodnevnimi obiskovalci za 
znesek, ki bo enakovreden enodnevni turistični taksi stacionarnih gostov, kar bi zneslo 80 – 100 
EUR na avtobus. Z upravljalci parkirišč pa se dogovori, da povečani znesek parkirnine 
nakazujejo občini Bled za namene urejanja in čiščenje kraja ter njene infrastrukture. 
Prav tako je zato potrebno to mojo pripombo oz. predlog dodati v PREDLOG SKLEPA, kjer se 
navajajo sprejete pripombe odbora. Kot sem razumela iz razprave na seji odbora, so se člani 
odbora strinjali s to mojo pripombo oz. predlogom in smo sprejeli sklep, da se Osnutek odloka 
sprejme s pripombami, torej tudi mojo. 
 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 2. redne seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje s popravkom. 
 
 5 prisotnih:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je prejet. 

 
AD 2. 

 
Sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled-5; 
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Uvodno obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič. Pove, da so upoštevane pripombe odborov. 
Opozori, da je v 2.odstavek 45. člena potrebno k zneskom  dodati » z DDV«, ker je pri pripravi 
gradiva izpadlo. 
 
Razprava: 
Bassanese J. pove, da je župan prejel pismo taksistov, v katerem izražajo nezadovoljstvo z 
uvedbo shuttle prevozov za 1 euro saj naj bi bili le ti njihova nelojalna konkurenca. Z dvigom cen 
njihovih dovolilnic pa bo nezadovoljstvo se večje. 
 
Špec J: pove, da je že na prejšnjem odboru podala pripombo, da bi bilo potrebno povečati ceno 
parkiranja za avtobuse ter s tem bolj obremeniti enodnevne goste in, da ji je bil takrat dan 
odgovor, da je v Odloku to upoštevano, sedaj pa tega v odloku ni. Predlaga, da se župana zadolži, 
da zagotovi sklenitev ustreznih aneksov k upravljavskim pogodbam za parkirišča, ki zagotavljajo 
dnevno parkiranje, da upravljalci zagotovijo povečan delež prihodkov od obstoječih in, da se 
razlika prihodkov od obstoječih nakazuje v proračun za namen čiščenja in urejanja 
infrastrukture. Župan naj o tem poroča na septembrski seji OS. 
 
Berčon M. in Kregar C.U. odgovorita, da to župan določi s sklepom in, da je bilo že na prejšnjem 
odboru tako tudi predstavljeno. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

zadolži župana, da zagotovi sklenitev ustreznih aneksov k upravljavskim pogodbam za 
parkirišča, ki zagotavljajo dnevno parkiranje, s katerimi bi upravljalci zagotovili večji 
delež prihodkov od obstoječih in, da se razlika prihodkov od obstoječih nakazuje v 
proračun za namen čiščenja in urejanja infrastrukture. Župan naj o tem poroča na 
septembrski seji OS. 

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 

 
 
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled –5.  
 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 
 

 
 
 

 
AD 3. 

 
Razpolaganje z občinskim premoženjem 

 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 
 
Razprave ni bilo zato predsednik da na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
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1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

potrdi izvzem iz javnega dobra za del zemljišča s parc. št. 150/7 k. o. Ribno. 
Nepremičnina se po parcelaciji prenese v last Občine Bled. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 

 
 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2019. 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
 

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon.  
Pove, da je del zaključnega računa tudi Premoženjska bilanca občine Bled za leto 2018 in 
Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 
2018. 
 
Razprava: 
Špec J.: vpraša, kaj je zajeto pod ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 
Berčon M. odgovori, da je to projekt Marja, ki v letu 2018 ni bil v celoti realiziran in se prenaša v 
leto 2019. 
Vernig S.: vpraša, do kdaj v 2018 je upošteva plača za podžupana Mežana in, če so do njega 
poravnane vse obveznosti. Berčon M. odgovori, da je bila podžupanu izplačana plača do vključno 
10.12.2018 in, da so do podžupana poravnane vse obveznosti. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Statutarno pravna komisija 
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AD 5. 

 
Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 

upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 

dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled 

 
Uvodno obrazložitev je podala Boža Kovač, kot pripravljavka investicijskega programa 
»Medgeneracijski center Vezenine Bled«.  
Novogradnja na območju Seliš je predvidena v 3 nadstropjih: v pritličju dnevni center za varstvo 
starejših, 1. nadstropje Medgeneracijski center Bled, 2. nadstropje Knjižnica. 
Vrednost investicije je 4.798.126,53 €, viri financiranja: Občina Bled 3.793.398,08 €, MGRT – 
23.člen ZFO 187.820,00 €, Eko-sklad 700.000,00, Petrol d.d. 116.908,45 €. 
 
V nadaljevanju sta predstavnika pripravljavca Petrol d.d. Urša Volk in Luka Volk  predstavila 
dokument identifikacije investicijskega projekta za »Energetsko upravljanje objektov in 
pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled z dodatnim ukrepom dobave toplote 
za Medgeneracijski center Vezenine Bled. 
Z načrtovano izgradnjo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled nastala potreba po razširitvi 
izvajanja koncesije, ki konceptualno ustreza programski zasnovi projekta obstoječega javno-
zasebnega partnerstva, z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine 
Bled. Predlog je, da se koncesijska pogodba z aneksom podaljša za 5 let, tako da skupno znaša 15 
let. 
 
Razprava: 
Špec J.: meni, da gre za program, ki bo res koristil občanom, kar gradnja stanovanj ravno ni. Zato 
predlaga, da naj župna opozori kupce stanovanj na Selišah, da le ta niso namenjena za oddajanje 
v turistične namene. 
 
Verning S.: vpraša kaj bo z obstoječo knjižnico, ali se bo prodala? Berčon M. odgovori, da je 
predvidena prodaja. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da: 
 
1. Potrdi Investicijski program za »Medgeneracijski center Vezenine Bled«. 

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je bil sprejet. 

 
 

2. Potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 
«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih 
Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine 
Bled. 

 



11 

 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 

nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

 
Uvodno obrazložitev je podala Boža Kovač. 
Predstavila je investicijski program » Energetska sanacija, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava 
Osnovne šole prof.dr. Josipa Plemlja Bled«. Pove, da telovadnica ni vključena v ta investicijski 
program. 
Investicija naj bi se izvajala v 3 fazah ( vzhodni, zahodni in vmesni del) po rumeni knjigi FIDIC. 
Do konca leta 2020 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba pa naj bi potekala v 
2021 in 2022. Zadnja plačila naj bi bila izvedena v 2023. 
Vrednost investicije je predvidena v višini 10.606.608,08 € 
 
Razprava: 
 
Ahačič N., ravnateljica OŠ: pove, da je sanacija šole nujno potrebna, izziv je, kako bo potekal pouk 
v času gradnje. Pove, da naj bo predlagana investicija prioriteta, sanacija telovadnica pa naj bo 
predvidena v naslednji fazi. 
 
Špec J.: strinja se, da je investicija nujno potrebna in, da predstavlja velik zalogaj za proračun 
Občine Bled. Nikakor pa se ne strinja s tem, da v investicijski program ni vključena tudi sanacija 
telovadnice zato vztraja, da se tudi sanacija telovadnice vključi v predlagani investicijski 
program. 
Berčon M. odgovori, da bi vključitev sanacije telovadnice v investicijski program povzročilo 
podaljšanje roka sprejema investicijskega programa za pol leta če ne več, glede na to, da je 
projekt sanacije objekta telovadnice trenutno v fazi usklajevanja idejnih zasnov ureditve 
telovadnice, delovna skupina pa je prišla do zaključka, da je najbolj smotrna rušitev obstoječe 
telovadnice in na njenem mestu novogradnja telovadnice. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

zadolži župana, za pripravo ločenega investicijskega programa za novogradnjo objekta 
telovadnice v letih 2023 in 2024. 

 
Špec Jana obrazloži svoj glas, zakaj se bo vzdržala pri glasovanju: ne more se strinjati s potrditvijo 
sklepa za pripravo ločenega investicijskega programa, ker obstaja bojazen, da bo telovadnica 
ostala neobnovljena, kar pa je za njo nesprejemljivo. Vztraja pri tem, da je potreben skupni 
investicijski program, ki vključuje tudi sanacijo telovadnice, zato naj se zadolži župana, da takšen 
investicijski program pripravi v pol leta. 
 

5 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI                  Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

potrdi Investicijski program za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 
nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«. 
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5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

AD 7. 
 

Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 

 
Uvodno obrazložitev je podal pripravljavec Anes Durgutović.  
Na kratko obrazloži odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega 
načrta za območje urejanja Kotino-Polica »ZN KO-S2«. Na območju je skladno z »ZN KO S-2« 
predvidena gradnja 37 stanovanjskih objektov. Skupna velikost urejanja ZN obsega parcele v 
skupni površini  27.900 m2, skupna površina gradbenih parcel pa je 24.365,44 m2. 
Skupni stroški opremljanja znašajo 1.130.684,13 €.  Po izgradnji in predaji komunalne opreme v 
upravljanje, bo občina lahko lastnikom zemljišč odmerila akontacijo komunalnega prispevka v 
skupni višini 395.739,44 €, razlika 737.944,68 € pa je odvisno od posameznih postopkov 
pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Pričetek gradnje je predviden 1.3.2020, 31.8.2020 pa je rok predaje komunalne opreme v 
upravljanje ( pričetek odmere akontacije KP). 
 
 
Razprava: 
Bassanese J.: vpraša ali je upoštevana rekonstrukcija obstoječe ceste Koritno-Polica. Odgovor 
pripravljala je, da ni upoštevana, ker je to javna pot in bi se stroški enakomerno morali vsem 
povečati. 
Glede na to, da je strošek opremljanja visok izpostavi bojazen, da bo občina zemljišče komunalno 
opremila, potem pa sredstev ne bo dobila povrnjenih. 
 
 
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 Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta 
za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«. 
 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI                  Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Seja je bila  zaključena ob  19:30 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 

PREDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                
            OBČINSKO PREMOŽENJE 
         Jakob Bassanese 
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              Številka: 011-3/2019-2  

     Datum: 7. 6. 2019  
 

ZAPISNIK 
 
3. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 
6. 6. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani odbora: 
Mihaela Pesrl - predsednica odbora, Klemen Rešek – podpredsednik odbora, člani: Janez Brence, 
Marijeta Gogala, Ljuba Kapus, Gregor Jarkovič 
Odsotni: Anton Mežan  
Ostali prisotni: Matjaž Berčon (pri točkah 2 in 3), Janez Fajfar (pri točkah 1, 2, 3 in 4) Boža 
Kovač, Nataša Ahačič, Špela Kragelj Bračko, Anes Durgutović, Janez Resman, Štefan Korošec, 
Boštjan Berlak, Primož Gjerkiš, Urša Volk, Saša Repe, Urška Kregar Cundrič, Jure Prestor 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda, ki se po spremembi vrstnega točk 
zaradi prisotnosti poročevalcev glasi: 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  
2. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018  
4. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v 
Občini Bled – 5  
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki)  
6. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega 
načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«  
7. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje objektov 
in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave 
toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled  
8. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 
nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«  
9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018  
10. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019  
11. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 in Sklepov o 
potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v 
Občini Bled za leti 2019 in 2020  
12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
 
Ad 1) Potrditev zapisnika 2. redne seje 
Razprave članov odbora k točki ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme zapisnik 2. seje odbora.  
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 2) Razpolaganje z občinskim premoženjem 
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. V razpravi je Ljuba Kapus predlagala, da se v bodoče v 
gradivu navede razlog za odkup ali prodajo in da naj se ščiti javni interes ob cestah za potrebe 
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morebitnih širitev cest ali gradnjo pločnikov. Navedeno merilo naj se enotno upošteva pri vseh 
predlogih prodaj. Morebitni obstoječi nezakonito izvedeni objekti (npr. oporni zidovi) niso 
ustrezna argumentacija za prodajo zemljišč. Gregor Jarkovič je obrazložil svoj glas za s pozivom, 
naj strokovne službe intenzivno pristopijo k odkupom zemljišč v zasebni lasti, po katerih 
potekajo javne ceste. Navedeno zahtevajo postopki, ki se v zvezi s posegi na javnih cestah, ki 
potekajo po zemljiščih v zasebni lasti, vodijo na sodiščih, prekrškovnih organih, medobčinskih 
inšpektoratih,…  
  
PREDLOG SKLEPOV: 
a) Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga izvzem iz javnega dobra 

za del zemljišča s parc. št. 150/7 k. o. Ribno. Nepremičnina se po parcelaciji prenese v 
last Občine Bled. 

ZA 5, PROTI 1, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
b) Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem dopolnitve 

letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2019.  
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
c) Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem dopolnitve 

letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 
ZA 5, PROTI 1, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 3) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Razprave članov odbora k točki ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Bled za leto 2018.  
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 4) Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled – 5  
Obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič. V razpravi članov odbora je bila izpostavljena 
potreba po ureditvi področja taksi službe in določitvi parkirnih mest oz. postajališč. Izražena je 
želja po zaščiti prevoznikov, ki imajo dovolilnice Občine Bled za izvajanje taksi prevozov, proti 
izvajalcem taksi prevozov, ki dovolilnic nimajo in v Občini Bled ne bi smeli prevzemati potnikov.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –5.   
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 5) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki)  
Obrazložitev sta podali Špela Kragelj Bračko, predstavnica pripravljavca Protim Ržišnik Perc, in 
Saša Repe. V razpravi so bile na dopolnjeni osnutek podane naslednje pripombe: 

- Preveri naj se predvideno število javnih sanitarij. Kapaciteta le-teh mora biti zadostna za 
javno rabo. 

- Ukrepi za zagotavljanje stalne vodnatosti potoka Solznik naj se preverijo z vidika 
onesnaževanja jezera. 
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- Omogoči naj se uporaba fotovoltaike in raba geotermalne energije. 
- Parkirišče severno od večnamenskega objekta naj ne bo javno, pač pa za potrebe 

uporabnikov objekta.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem dopolnjenega 
osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja 
prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) s pripombami iz razprave, ki se upoštevajo kot 
pripombe podane na javni razgrnitvi. 
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 6) Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«  
 
Obrazložitev je podal Anes Durgutović, predstavnik pripravljavca Ad svetovanje. V razpravi je 
bila izpostavljena določba Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki ne razlikuje 
več stroškov komunalnega prispevka glede na dejavnosti v objektu (prvotno za stanovanjsko 
rabo izračun s faktorjem 1, za namembnost apartmajev pa s faktorjem 1,3) torej bo zaradi tega 
komunalni prispevek nekoliko manjši. Janez Brence predlaga, da bi se zaradi navedenega 
komunalni prispevek povečal iz naslova pokrivanja dela stroškov rekonstrukcije dostopne ceste 
Betin Koritno, ki bo zaradi gradnje zagotovo tudi poškodovana. V razpravi je bilo podano 
vprašanje glede dopustne izrabe predvidenih stanovanjskih objektov za oddajanje apartmajev. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za Odlok o Zazidalnem načrtu Koritno polica iz leta 2006, v katerem 
delež apartmajev ni določen; skladno s predpisi pa je stanovanjska stavba tista, v kateri je vsaj 
polovica površine namenjena stanovanjski rabi. Gregor Jarkovič je podal pripombo, da je v 
Občini Bled izrazito slaba demografska slika in da naj se spodbuja stanovanjska gradnja za 
namen priseljevanja mladih družin in ne za turistično dejavnost. Ljuba Kapus je poudarila 
pomembnost sociološkega vidika nadaljnjega razvoja občine pri določanju nadaljnjih 
namestitvenih kapacitet v občini.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem osnutka Odloka o 
Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje 
urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« s pripombami iz razprave. 
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 7) Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 
upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 
dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled  
Obrazložitev sta podali Boža Kovač (K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.) in Urša Volk (Protena 
d.o.o.). V razpravi je bilo izpostavljeno, da gre za drago investicijo in da bo potrebno projektno 
dokumentacijo podrobno preveriti. Opozorjeno je bilo, naj se preveri ustreznost višine 
predvidene kupnine za prostore obstoječe knjižnice, ki jih bo občina prodala. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga potrditev Investicijskega 
programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled«.  
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
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2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga potrditev Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje 
objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z dodatnim 
ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled. 
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 8) Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, 
dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«  
Obrazložitev sta podali Boža Kovač (K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.) in Nataša Ahačič, 
ravnateljica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. V razpravi je Gregor Jarkovič izpostavil, 
da se ne strinja s tem, da je telovadnica ločen del projekta; zaradi navedenega investicijskega 
programa ne podpira. Nataša Ahačič je izpostavila skrb, da bi zavrnitev investicijskega programa 
povzročila prevelik časovni zamik investicije, o kateri je govora že 7 let, prostori šole pa so v 
slabem stanju. Janez Brence je izpostavil visoko vrednost investicije, ki ne vključuje telovadnice, 
in nestrinjanje z oddajo naročila po rumeni knjigi – FIDIC.   
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga potrditev Investicijskega 
programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo osnovne šole 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled«.  
ZA 0, PROTI 5, PRISOTNIH 6 
Sklep ni bil sprejet. 
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga, da se izdela projektna 
dokumentacija na nivoju idejnega projekta, ki vključuje tudi telovadnico, pridobi 
projektna ocena tako pripravljene dokumentacije in pripravi nov investicijski program.  
ZA 5, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 9) Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 
2018  
Obrazložitev je podal Janez Resman, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.. V razpravi je 
Janez Brence izpostavil, da turizem na Bledu povzroča do 300 % večjo obremenitev z odpadki. 
Odpadki pobrani izključno z javnih površin povzročajo dodaten strošek v višini 46.000 €. Podan 
je bil predlog, naj se preveri pravna podlaga za pokrivanje tega stroška prednostno iz drugih 
virov (parkirnina, turistična taksa,…) in ne s povišanjem cen odvoza odpadkov za občane. V 
kolikor ustrezne pravne podlage ni, naj se strošek pokriva neposredno iz občinskega proračuna. 
Janez Brence je opozoril, da realizacija prihodkov za objekt Ledena dvorana od l. 2017 dalje 
pada, zaradi česar so potrebni ukrepi za ponovno rast na nivo iz leta 2017. Ljuba Kapus je 
predlagala, da naj podjetje Infrastruktura Bled javno objavlja rezultate vzorčenja pitne vode na 
spletni strani in da naj se v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pričnejo aktivnosti 
za čim prejšnje sprejetje uredbe o vodovarstvenem območju Ovčja jama.   
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Poročila o 
poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018.  
ZA 5, PROTI 0, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga, da se stroški odpadkov, ki 
nastanejo izključno na javnih površinah, pokrivajo prednostno iz drugih virov s področja 
turizma, in ne na račun povečanja stroškov odvoza odpadkov za občane. V kolikor 
ustrezne pravne podlage za to ni, naj se pokrivajo neposredno iz občinskega proračuna.   
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ZA 5, PROTI 0, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 10) Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 
2019  
Obrazložitev je podal Štefan Korošec. Razprave članov odbora k točki ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Programa zbiranja 
komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019. 
ZA 5, PROTI 0, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 11) Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leti 2019 in 2020 in Sklepov o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020  
Obrazložitev sta podala Boštjan Berlak in Primož Gjerkiš iz podjetja Saubermacher. V razpravi je 
Gregor Jarkovič izpostavil, da so večstanovanjski objekt pretirano in nepošteno obremenjeni s 
stroškom odvoza odpadkov. Mesečni strošek odvoza odpadkov za stanovanje v bloku je 10 € 
dražji od stroška za enostanovanjsko hišo. Predlaga, da se v prihodnje spremeni sistem zbiranja 
oz. metodologija določanja stroškov.   
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Elaborata o 

oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 

ZA 4, PROTI 1, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem sklepa o 

potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2019  

ZA 4, PROTI 1, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem sklepa o 

potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2020. 

ZA 4, PROTI 1, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 12) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
Obrazložitev sta podala Jure Prestor in Urška Kregar Cundrič. V razpravi je Gregor Jarkovič 
izpostavil, da bi koncesionar - izvajalec del v turističnem kraju kot je Bled dela moral izvajati na 
visokem nivoju strokovnosti in organiziranosti z namenom čim manjšega negativnega vpliva 
tako na bivanje turistov kot domačinov. Opozarja na slabo luč, ki jo na Občino Bled mečejo 
dejanja, izpostavljena visokim koruptivnim tveganjem ob izvajanju del za občinske uslužbence. 
Kot izvajalec del na občinskih gradbiščih mora koncesionar skrbeti za izvajanje del in odlaganje 
gradbenih odpadkov skladno s predpisi. Ljubo Kapus je zanimalo, ali so ukrepi podani z 
inšpekcijsko odločbo za odlaganje gradbenega materiala na Pernikih že izvedeni. Pojasnjeno je, 
da je bil gradbeni material prepeljan na deponijo v roku, ki ga je podala inšpekcijska odločba, 
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predloženi so bili evidenčni listi za vožnje materiala. Nadalje je Ljuba Kapus prosila za 
informacijo, ali obstajajo evidenčni listi za vožnje materiala na moreno ob vrtcu na Bledu in pod 
na zemljišče ob objektu TVD Partizan. Predstavnik koncesionarja pojasni, da je bil material na 
obe navedeni lokaciji prepeljan po naročilu občinske uprave, zato evidenčnih listov v teh 
primerih ni.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2018. 
ZA 4, PROTI 0, PRISOTNIH 5 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 23.40. uri. 
 
 
Zapisala:     
Saša Repe       Predsednica Odbora za prostor,  
infrastrukturo in varstvo okolja  
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Datum:  5. 6. 2019 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled, 

ki je bila v torek, 4. junija 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, 
Ostali prisotni:  Janez Fajfar (župan), Matjaž Berčon (direktor OU Občine Bled), Boža 

Kovač (K&Z), Luka Vovk (Petrol), Irena Gogala (Infrastruktura Bled), 
Štefan Korošec (Infrastruktura Bled), Primož Gjerkiš 
(Saubermacher), Boštjan Berlak (Saubermacher), Jure Prestor 
(Gradbeništvo Prestor) 

Odsotni: Nik Zrimec (opravičil), Miran Vovk (opravičil), Anton Omerzel 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri. Navzočih je bilo 4 članov OGT. 
 
S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev Zapisnika 2. redne seje  

2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018  

3. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 
«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih 
Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center 
Vezenine Bled  

4. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo 
in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«  

5. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018  

6. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 
2019  

7. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Bled za leti 2019 in 2020 in Sklepa o potrditvi cen izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 
2020  

8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 

PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT sprejme predlog dnevnega reda 3. redne seje Odbora za gospodarstvo 

in turizem Občine Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 1. 
Potrditev Zapisnika 2. redne seje 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. 
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O točki ni bilo razprave. Uvodno obrazložitev je podal Milan Rejc. 
PREDLOG SKLEPA: 

1. OGT potrjuje Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 2. 
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Matjaž 
Berčon. 
PREDLOG SKLEPA: 

1. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Bled za leto 2018. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 3. 
Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 
«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih 
objektih Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski 
center Vezenine Bled 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev sta podala 
Boža Kovač in Luka Vovk. 
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Elvira Krupić in Matjaž Berčon. Pogovarjali so se o 
najemnini obstoječe knjižnice, stroških, nujnosti po zagotovitvi parkirnih mest ob 
novem Medgeneracijskem centru Bled, leseni gradnji, skoraj-nič energijski hiši, … 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. OGT predlaga občinskemu svetu, da potrdi Investicijski program za 

»Medgeneracijski center Vezenine Bled«. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
2. OGT predlaga občinskemu svetu, da potrdi Dokument identifikacije 

investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje 

objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 

dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 4.  
Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, 
dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala Boža 
Kovač. 
O točki so razpravljali Milan Rejc, Elvira Krupić, Franci Sebanc in Matjaž Berčon. 
Odbornikom je bil pojasnjen sistem naročanja po konceptu »design & build«. 
Razpravljali so o zadolžitvi Občine, možnosti sofinanciranja, ocenjenih stroških gradnje 
in prenovi telovadnice (oz. gradnji nove večnamenske športne dvorane, ki ni predmet 
projekta). Pojasnjeno je bilo, da prenova telovadnice oz. gradnja nove večnamenske 
športne dvorane na mestu današnje telovadnice ni predmet predmetnega investicijskega 
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programa, ampak se predvideva nova investicija, ki bo časovno sledila investiciji v OŠ. 
Aktivnosti že tečejo, usmerjevalna skupina se sestaja in pristopa k pripravi ustrezne 
projektne dokumentacije, ker pa projekt ni dodelan do te mere kot »Energetska sanacija, 
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava OŠ Bled« in si šola želi čimprej pristopiti k obnovi, 
se vodita dva ločena projekta. Člani odbora bi si želeli združiti oba projekta v en celovit 
projekt. Pojasnjeno jim je bilo, da glede na različni stopnji pripravljenosti obeh projektov 
(projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija) to pomeni, da se začetek 
prenove časovno od načrtovane izvedbe zamika za več kot pol leta. 
PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT predlaga občinskemu svetu, da potrdi Investicijski program za 

»Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo osnovne šole 

prof. dr. Josipa Plemlja Bled«. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
2. OGT predlaga občinskemu svetu, da zadolži župana, da zagotovi pripravo 

projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo večnamensko športno 

dvorano ob OŠ Bled v letih 2023 in 2024 na mestu obstoječe telovadnice OŠ 

Bled. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 5. 
Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 
2018 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala 
Irena Gogala. 
O točki so razpravljali Franc Sebanc, Milan Rejc in Irena Gogala. Govorili so o možnostih 
naprtitve stroškov odvoza odpadkov tudi na dnevne obiskovalce, saj zaenkrat odpadki 
bremenijo le občane, primerjali cene med ostalimi okoliškimi občinami in se pogovarjali 
o nadstandardnih storitvah, ki jih zagotavlja podjetje Infrastruktura Bled.  
PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o poslovanju javnega 

podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 6. 
Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leto 2019 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Štefan 
Korošec. 
O točki so razpravljali mag. Lea Ferjan, Elvira Krupić in Štefan Korošec. Pogovarjali so se 
o eko otoku na Selišah in pri Alpskih blokih ter možnosti povečanega izvajanja nadzora 
nad odlaganjem odpadkov. 
PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Program zbiranja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
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AD 7.  
Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 in Sklepa o potrditvi cen izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za 
leti 2019 in 2020 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev sta podala 
Primož Gjerkiš in Boštjan Berlak. 
O točki so razpravljali mag. Lea Ferjan, Franci Sebanc, Milan Rejc, Štefan Korošec, Primož 
Gjerkiš in Boštjan Berlak. Ugotavljajo, da turisti ne znajo ločevati odpadkov in da bi 
morali več narediti na področju ozaveščanja (npr. zgibanka).  
Predsednik odbora zahteva, da se do četrtka, 6. 6. 2019, elaborat dopolni s primerjavo 
cen iz leta 2015 in jasno navede razloge za povišanje. 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Elaborat o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 

in 2020. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
2. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 

v Občini Bled za leto 2019.  

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
3. OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 

v Občini Bled za leto 2020. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 8. 
Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Jure 
Prestor. 
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Elvira Krupić in Jure Prestor. Predsednik odbora 
zahteva, da se poročilo v bodoče podaja skladno s 27. členom koncesijske pogodbe, da 
podjetje predloži gradbene dnevnike in primopredajne zapisnike potrjene s strani 
nadzora ter pregledniški dnevnik za nadzor nad cestami. 
PREDLOG SKLEPA: 

1. OGT predlaga občinskemu svetu, da se seznani s Poročilom koncesionarja 

Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2018. 

ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. redne seje OGT, zato je predsednik ob 20:20 uri sejo 
zaključil in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter sodelovanje. 
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Zapisala: 
Bojana Lukan 

Predsednik OGT: 
Milan Rejc 
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Datum:  4. 6. 2019 
 

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

ki je bila v torek, 4. 6.  2019,  ob 19. uri v poročni dvorani Občine Bled 
 
 

Prisotni:  Jožica Zupan – predsednica odbora, Brigita Šolar – podpredsednica odbora, Ana   
                   Antloga,  Vanja Piber, Aneta Varl, Alenka Hiti, Darko Mlakar.  
 
Ostali prisotni: Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn, Igor Justin, zunanji sodelavec za  
                              področje športa, Matjaž Berčon, direktor OU, Polona Zalokar, OU. 
 
 
S sklicem seje  so člani odbora prejeli sledeči DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, 

2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, 

3. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 

lekarne, 

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018, 

5. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 

Občini Bled. 

 
S predlaganim dnevnim redom so se člani odbora strinjali in ga soglasno sprejeli.                                                                                                                                                                      
 

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

Člani odbora za družbene dejavnosti na zapisnik 2. seje odbora niso imeli pripomb.  
Sprejeli so  
Sklep 1-1: 
Potrdi se zapisnik 2. seje odbora za družbene dejavnosti. 
(7 ZA, 0 PROTI - SOGLASNO) 
 
 
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske  
            lekarne 
 
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne je članom odbora podala direktorica Gorenjskih lekarn ga. Romana Rakovec. Povedala je, 
da je bil v letu 2016 sprejet nov Zakon o lekarniških dejavnosti, ki je v slovenski pravni red 
vnesel določene spremembe in dopolnitve v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti. S tem je 
zakonodajalec naložil občinam ustanoviteljicam, da z novimi določbami uskladijo svoje akte o 
ustanovitvi, organiziranost in delovanje lekarn.   Tako je tudi za Gorenjske lekarne dr. Brezovnik 
pripravil nov odlok, usklajen z vsemi 18-imi občinami ustanoviteljicami, tako, da je sedaj v fazi 
sprejema na OS. Predlog odloka je bil podan v mnenje Lekarniški zbornici, pridobljeno je 
predhodno soglasje Ministrstva za zdravje. 16 občin je predlagani odlok že potrdilo v 
predloženem besedilu.  
Člani odbora na predlagani predlog odloka niso imeli pripomb, soglasno so sprejeli  
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Sklep 2-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu , da sprejme Predlog odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.  

(7 ZA, 0 PROTI - SOGLASNO) 

 
 
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda  
            Gorenjske  lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je predstavila ga. Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn. 
Obrazložila je, da se predmetni odlok in Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 
Gorenjske lekarne navezujeta, saj predmetni odlok določa na kakšen način občine ustanoviteljice 
izvajajo svoje ustanoviteljske pravice, opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne. Občine za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, za usklajevanje 
odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne lekarniške službe ustanovijo Svet ustanoviteljic. Njegove 
naloge, organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje, delitev stroškov med njimi 
uredijo z odlokom. Vsebino le-tega predstavlja predlagani Odlok o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne.   
Člani odbora so bili zadovoljni s predstavljeno obrazložitvijo, dodatnih vprašanj oz. pripomb na 
predlagani odlok niso imeli. Sprejeli so  
 
Sklep 3-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu , da sprejme Predlog odloka o 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne.  
(ZA, 0 PROTI - SOGLASNO) 
 
 
Ad 4) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
 
Zaključni računa proračuna Občine Bled za leto 2018 je navzočim predstavil Matjaž Berčon, 
direktor občinske uprave. Iz predmetnega zaključnega računa je razvidno, da je Občina v letu 
2018  generalno pridobila za 12,4 milijona prihodkov, kar je 95,16 % od načrtovanega in 
izkazala za 12,8 milijonov odhodkov, ali 91,19 % od načrtovanega. Iz posebnega dela 
zaključnega računa je razvidno, da je bila na področju družbenih dejavnosti skoraj na vseh 
postavkah realizacija več kot 95 %, kar je zelo dobro.   
Člani odbora na predlog zaključnega računa niso imeli pripomb. Soglasno so sprejeli  
 
Sklep 4-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu , da sprejme Zaključni račun 
proračuna Občine Bled za leto 2018. 
(7 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO)  
 
 
Ad 5) Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa  
            v Občini Bled 
 
Osnutek Odloka o  izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled je 
predstavil in podrobno obrazložil dr. Igor Justin, zunanji sodelavec Občine za področje športa.  
Povedal je, da je bil v letu  2017 sprejet nov Zakon o športu, potem Nacionalni program športa v 
RS in Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS.  Zakon je lokalnim skupnostim naložil, 
da svoje akte uskladijo z novim zakonom, kar je v letu 2019 edina pravna podlaga za izpeljavo 
javnega razpisa v letu 2019 (prav postopek izvedbe javnega razpisa in način izbire izvajalcev je v 
novi zakonodaji natančno predpisan).  
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Glede na predhodno zakonodajo novi zakon prinaša določene razlike, in sicer je natančno je 
predpisan postopek izvedbe javnega razpisa, natančno je predpisan način izbire izvajalcev 
programov in področij letnega programa športa, za posamezne programe in področja se morajo 
upoštevati točno določena merila, natančno so zapisane dolžnosti in pravice izvajalcev letnega 
programa športa, v nekaterih primerih je uporabljena drugačna terminologija, itd. 
V našem trenutno veljavnem Pravilniku za področja športa so bili  postopno oblikovani 
vsebinsko dokaj optimalni, pravični, za Občino sprejemljivi ter  izvajalcem zadovoljivi kriteriji za 
razdelitev sredstev. To je bil tudi glavni cilj pri pripravi novega  odloka, in sicer, da kljub 
spremembam v zakonodaji s področja športa, v novem odloku skušamo v vsej možni meri 
zadržati dosežene usmeritve in strukturo razdelitve sredstev za športne programe. Pisanje 
omenjenega odloka je temeljilo na trenutno veljavnem pravilniku s področja športa. Zaradi nove 
zakonodaje (predpisana merila za posamezne programe, predpisan postopek izvedbe, izbire, 
itd..,),  je bilo potrebno najti ustrezne strokovne rešitve oz. utemeljitve. To predstavlja 
nadgradnjo trenutno veljavnega pravilnika s področja športa v občini, postopkovno in 
terminološko uskladitev ter uskladitev z novimi predpisi na področju športa. 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, ki na predlagani Osnutek odloka niso 
imeli vsebinskih oz. tehničnih pripomb. Po končani razpravi so soglasno sprejeli sklepa:  
 
Sklep 5-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Osnutka Odloka o 
izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled. 
(Z ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Sklep 5-2: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se, v kolikor na seji nanj ne 

bi bilo bistvenih pripomb, Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 

športa v Občini Bled sprejme po skrajšanem postopku.  

(7 ZA, 0 PROTI - SOGLASNO) 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  

 

Zapisala 
Polona Zalokar 
                                                                                                                      Predsednica odbora 
                                                                                                                        Jožica Zupan, l. r.  
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