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Številka: 011-1/2019 

Datum: 27.11. 2019 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 27. novembra 

2019, ob 17. 00 uri  v  Sejni sobi Občine Bled 

 

Prisotni člani SPK: predsednik Boštjan Ploštajner, podpredsednik Gregor Jarkovič člani: Janez 

Brence, Anton Mežan, Srečko Vernig  

Odsotni: / 

Občinska uprava: direktor OU Robert Klinar, tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

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

Občine Bled začel predsednik SPK. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje komisije z dne 18.9.2019 
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 

3. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – 
S2« 

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave  

5. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki  

6. Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 
Bled   

7. Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Občini Bled 

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

9. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni 
seji Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta) 

10. 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 5. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
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Točka 1: Potrditev Zapisnika 4. redne seje komisije z dne 18.9.2019 
 
Pojasnjeno je bilo, da je župan, skladno s podanim predlogom na zadnji seji SPK, 
imenoval komisijo za ravnanje s stvarnim premoženjem. Sklep št.: 478-3/2019-1 z dne  
9.10.2019 je bil dan na vpogled članom komisije. 
 
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 4. redne seje komisije z dne 18. 9. 2019.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

 

Točka 2: Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 
 
Direktor OU je pripravil kratko predstavitev.  
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

 
Točka 3: Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
 

Ni bilo pripomb. 

 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 4: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave  
 

Direktor OU je podal kratko predstavitev.  
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

 
Točka 5: Sprejem Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Bled, Bohinj in Železniki  

 
Pojasnjeno je bilo, da je po usklajevanju med vsemi tremi občinami prišlo do odločitve, da se 
sprejme nov odlok. Direktor OU je podal kratko obrazložitev bistvenih sprememb.  
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
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Točka 6: Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled 
 
Bistvo pravilnika je bilo izpostavljeno. 
Jarkovič je izpostavil, da bi bilo smisleno imeti pred očmi, da se tekom postopkov izpogaja, 
vključi v pogodbo, ugodnosti za domačine, blejski vrtec , šolo.  
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Občini Bled 
 
Direktor je podal bistvo, ki ga želimo doseči s tem pravilnikom. 
Mežan predlagal, da se določba v tabeli, do 300 ljudi, črta. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
 
 
Točka 8: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled-6 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
 
Točka 9: Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji 
Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta) 
 
Podano je bilo pojasnilo, zakaj ponovna preverba. 
Opravljena je bila diskusija o strokovnih izhodiščih in nasprotovanju prebivalstva živečih v ulici. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
 
Točka 10: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled in Poslovnika o delu 
občinskega sveta Občine Bled 
 
B. Ploštajner je pojasnil, da čaka na odziv g. Lavtarja, MJU in da je obljubil, da ga bo podal do 

konca leta. 

 
Člani komisije so na predlog predsednika sprejeli sklep:  
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SKLEP: 
Člani statutarno pravne komisije so se seznanili z informacijo glede priprave sprememb 
Statuta Občine Bled in  Poslovnika o delu OS Občina Bled.  
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 

 

Seja je bila zaključena ob 18:05. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Predsednik SPK 

         Boštjan Ploštajner  
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Številka: 011-4/2019-10 
Datum:  27. 11. 2019 
 

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

ki je bila v torek, 26. novembra 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, 

Miran Vovk 
Ostali prisotni:  Janez Fajfar (župan), Jakob Bassanese (podžupan), Robert Klinar (direktor 

OU Občine Bled), Bojana Lukan (Občina Bled) 
Odsotni: Anton Omerzel, Nik Zrimec 
 
Seja se je pričela ob 17.05 uri. Sprva so bili navzoči 4 člani OGT, pri drugi točki se je pridružil še 
5. član. 
 
S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev Zapisnika 4. redne seje. 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 . 

3. Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled. 

 

PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT sprejme predlog dnevnega reda 5. redne seje Odbora za gospodarstvo in 

turizem Občine Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0. Sklep je bil sprejet. 
 
AD 1. 
Potrditev Zapisnika 4. redne seje 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. 
O točki ni bilo razprave.  
PREDLOG SKLEPA: 
OGT sprejme Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled. 
Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 2. 
Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev sta podala Robert 
Klinar in Bojana Lukan. 
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Elvira Krupić, Miran Vovk, mag. Lea Ferjan, Robert Klinar in 
Bojana Lukan. Pogovarjali so se o nepotrjenem poslovnem načrtu Turizma Bled, možnosti 
uvedbe dražjih parkirnin za avtobuse z enodnevnimi obiskovalci, električnem turističnem 
vlakcu, bike-sharing sistemu, možnosti uvedbe brezplačnega shuttle prevoza za domačine, 
projektiranju osnovne šole in pripadajoče telovadnice oz. športne dvorane z bazenom. 
PREDLOG SKLEPA: 
1. OGT sprejme dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020. 
Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 
Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
O točki ni bilo razprave.  
PREDLOG SKLEPA: 
OGT sprejme osnutek Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled. 
Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 5. redne seje OGT, zato je predsednik ob 18:00 uri sejo zaključil in 
se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter sodelovanje. 
 
Zapisala: 
Bojana Lukan 

Predsednik OGT: 
Milan Rejc 
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Datum:  27. 11. 2019 
 

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

ki je bila v torek, 26. 11.  2019,  ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled 
 
 

Prisotni:  Jožica Zupan – predsednica odbora, Brigita Tišler – podpredsednica odbora, Vanja  
                   Piber, Aneta Varl, Alenka Hiti, Darko Mlakar.  
 
Ostali prisotni: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, Jaka Bassanese, podžupan  
                              Občine Bled,  Neja Gašperšič, Polona Zalokar, OU Občine Bled. 
 
 
S sklicem seje  so člani odbora prejeli sledeči DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

3. Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva 

v Občini Bled 

4. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021 

5. Poročilo o izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega 

avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018 

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

Ad 1)  Potrditev zapisnika 4. seje odbora za družbene dejavnosti 

Člani odbora za družbene dejavnosti na zapisnik 4. seje odbora niso imeli pripomb.  
Sprejeli so  
Sklep 1-1: 
Potrdi se zapisnik 4. seje odbora za družbene dejavnosti. 
(6 ZA, 0 PROTI - SOGLASNO) 
 
 
Ad 2) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 
 
Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019, ki so ga člani odbora prejeli s 

sklicem na sejo, je navzočim predstavila Polona Zalokar, višja svetovalka za gospodarske in 

družbene dejavnosti. Pri predstavitvi splošnega dela dopolnjenega predloga Odloka se je 

osredotočila predvsem na večje spremembe prihodkov in odhodkov v primerjavi s predlogom 

proračuna Občine Bled za leto 2020, ki so ga svetniki obravnavali na pretekli seji OS. Vsebinsko 

je obrazložila večje postavke, ki vplivajo na te spremembe ter področje družbenih dejavnosti. Pri 

tem je poudarila na zakonske obveznostmi občine, ki so na področju družbenih dejavnosti 

velike, saj je nekatera področja občina dolžna financirati v celoti, drugje se vključujemo kot 

sofinancerji.  Sledila je razprava članov odbora, ki na predstavljeno gradivo niso imeli pripomb 

in sprejeli    

Sklep 2-1: 
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Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020.   
(6 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad3) Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen  
           pokroviteljstva v Občini Bled 
 
Osnutek pravilnika je članom odbora predstavila Polona Zalokar. Povedala je, da s predlaganim 
pravilnikom Občina želi sistemsko urediti področje pokroviteljstva župana. Kljub številnim 
javnim razpisom na letni ravni, s katerimi občina sofinancira dejavnosti in projekte večine 
društev in organizacij v občini, namreč na naslov župana se vedno prihaja veliko vlog, ki se 
zaradi statusa prijavitelja ali drugih okoliščin ne morejo prijaviti na katerega od razpoložljivih 
razpisov. So pa to vloge, ki predstavljajo še neko dodano vrednost kulturni, športni, turistični..itd 
ponudbi občine, pa tudi prispevajo k dvigu kvalitete življenja občanov in prepoznavnosti ter 
javni podobi občine. 
S pravilnikom se določajo aktivnosti za katere bo možno pridobiti sredstva, upravičence, merila 
in višino sredstev, urejen je postopek kandidiranja (javni razpis), način pridobitve in nadzor. 
S pravilnikom bo zadoščeno zakonodaji, transparentni porabi proračunskih sredstev ter pošteni 
razdelitvi le-teh. 
Sledila je razprava članov odbora, ki so se s predlaganim osnutkom pravilnika strinjali ter 
predlagali, da se ga na Občinskem svetu sprejme po hitrem postopku.  
Sprejeli so sklepa  
 
Sklep 3-1: Odbor za družbene dejavnosti predlaga OS Občine Bled, da sprejme Osnutek 
                      pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana  
                      v Občini Bled. 
(6 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
Sklep 3-2: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se, v kolikor na 
                       seji nanj ne bi bilo bistvenih pripomb, predmetni Pravilnik sprejme  po 
                       skrajšanem  postopku.  
(6 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad4) Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021 
 
Poslovni načrt zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021 so člani odbora prejeli v pisni obliki z 
gradivom. Na seji odbora pa ga je navzočim podrobno predstavil  Matjaž Završnik, direktor 
Zavoda za kulturo Bled. Izpostavil je najpomembnejše projekte oz. investicije, ki bodo 
zaznamovale prihodnji dve leti, in sicer: razširitev grajskega kompleksa, prenovo Mrakove 
domačije, izgradnjo muzeja sodobne umetnosti, muzeja arheologije, reševanje vprašanja 
parkirišč, v sodelovanju z Občino Bled, ohranjanje lastništva sedanjih prostorov Knjižnice Bled, 
za namene muzejske, galerijske in prireditvene dejavnosti, gradnja dvigala na Grad, pri 
poslovanju poudarek na trženju in prilagajanju novim načinom tržnega komuniciranja, prenovi 
projektov, ki že tečejo..itd.   V nadaljevanju so se v razpravo vključili člani odbora, ki so 
pozdravili ambiciozen in vsebinsko bogat Poslovni načrt, ki bo še bogata dodana vrednost že 
tako pestri kulturni dediščini in njeni ponudbi na Bledu.  
Soglasno so sprejeli  
 
Sklep 4-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OS Občilne Bled, da  sprejme  Soglasje k 
Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021. 
(6 ZA, O PROTI – SOGLASNO) 
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Ad5) Poročilo o izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega 
            avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018 
 
Poročilo o izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega 
avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018 je navzočim predstavila 
Brigita Tišler, vodja projekta Oživimo Bled. 
Vsi člani odbora so pozdravili ta projekt, z željo, da se z njim, z ozaveščanjem in poučevanjem 
občanov o tem nadaljuje tudi v prihodnjem letu.  
Sprejeli so  
 
Sklep 5-1: Odbor za družbene dejavnosti predlaga OS Občine Bled, da sprejme Poročilo o 
                      izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega 
                      avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018. 
(6 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.  

 

Zapisala 
Polona Zalokar 
                                                                                                                      Predsednica odbora 
                                                                                                                           Jožica Zupan, l. r.  
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Številka: 011-5/2019-8 
Datum: 28.11.2019 
 
 

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

 
 
ki je bila v četrtek, 28.11.2019, s pričetkom ob 17:00 v  sejni sobi Občine Bled.  
Skupna seja z Odborom za prostor infrastrukturo in varstvo okolja je potekala za 1. in 2. točko 
predlaganega dnevnega reda. 
  
Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, Rok Poklukar, Srečko Vernig, dr. Hugo Zupan, Jana 
Špec; 
Opravičil: Boštjan Ploštajner 
Ostali prisotni: Robert Klinar, Nataša Hribar, Barbara Jančič, Primož Lah, Anes Durgutović; 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 5. seje Odbora za proračun in 
občinsko premoženje: 
 

1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

2. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

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

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje 

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave  

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki 

6. Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled 

7. Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva 

v Občini Bled 

 
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: http://www.e-
bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 
 
Predsednik pove, da se 5. točka preimenuje v »Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi  

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki«. Razlog za 

spremembo, bo obrazložen pri sami obravnavi točke.  

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 5. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 6 prisotni ( 6 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 
 

 
 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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AD 1.  
 

Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar. Izpostavil je večje spremembe na strani 
prihodkov in odhodkov v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020. 
 

 
Večje spremembe na strani prihodkov = zmanjšanje za 313.118,00 € 

 
 
Večje spremembe na strani odhodkov = zmanjšanje za 119.599,71 €. € 
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V nadaljevanju je predstavil prikaz prihodkov in odhodkov, ki so v proračunu namenjeni oz. se 
vlagajo nazaj v turizem. 
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Razprava: 
Jana Špec pravi, da je potrebno večkrat poudariti kaj vse je financirano oziroma za kaj vse se 
namenjena turistična taksa. Podatke bi bilo potrebno posredovati tudi vsem Turističnim 
društvom in sobodajalcem. 
 
Po razpravi predsednik da na glasovanje sklepe v paketu. 
 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da:  

1. Občinski svet sprejme  Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2020. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled in Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leti 2020 in 2021. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrta pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2020. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski programa Občine Bled za leto 2020. 

5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni programa športa v Občini Bled za leto 2020. 

6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrta financiranja področja 

kulture v Občini Bled v letu 2020. 
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Glasovanje: 6 prisotnih ( 6 ZA, 0 PROTI ).  Sklep je sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

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

 
Obrazložitev je podal g. Anes Durgutović – izdelovalec Odloka. Predstavil je ključne spremembe 
glede na do sedaj pripravljen osnutek Odloka. 
Rok pričetka izvedbe opremljanja območja s komunalno opremo je določen kot 1.10.2020 in rok 
možnega priključevanja na opremo kot 30.5.2021. Ni predvideno etapno izvajanje opremljanja 
območja s komunalno opremo. Opremljanje je predvideno za izvedbo kot celota v eni etapi.  
Občina načrtuje finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih 
programov občinskega proračuna v skladu z roki za izvedbo opremljanja. Če ob začetku 
veljavnosti programa opremljanja finančna sredstva za izvedbo opremljanja na posameznem 
območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna, jih 
občina vanj vključi najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja. 
V skladu s področno Uredbo mora občina po začetku veljavnosti programa opremljanja pred 
izdajo prve odmerne odločbe na posameznem obračunskem območju preveriti skupne stroške 
posamezne vrste nove komunalne opreme, obračunske stroške posamezne vrste nove 
komunalne opreme in obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto 
mere. Če se ti stroški spremenijo za več kot 20 %, se program opremljanja spremeni ali dopolni 
tako, da se ponovno določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. 
Vrednosti so brez vključenega DDV. Pred izdajo prve odmerne odločbe je potrebno izvesti 
preveritev sprememb glede končnih zneskov gradnje komunalne opreme, v okviru tega se takrat 
upošteva tudi stanje glede DDV. 
V primeru, če občina obračunanega DDV od izgradnje komunalne infrastrukture ne bo imela 
pravice odbiti, predstavlja DDV zanjo strošek, ki ga je treba vključiti v obračunske stroške 
komunalne opreme. Če pa bo občina zgrajeno infrastrukturo uporabljala za opravljanje 
obdavčene dejavnosti, bo imela pravico do odbitka DDV, zato DDV zanjo ne predstavlja strošek 
in ga ne vključi v obračunske stroške komunalne opreme. Če bo občina za opravljanje obdavčene 
dejavnosti uporabljala le del zgrajene infrastrukture, DDV, ki zapade na ta del, in je odbiten, ne 
vključi v obračunske stroške. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

sprejme predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

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

Glasovanje:  prisotni  6 ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 
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AD 3. 
 

Potrditev zapisnika 4. redne seje odbora 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 4. redne seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje. 
 
 6 prisotnih:  6 ZA, 0 PROTI                  Sklep je prejet. 

 

 
 

AD 4. 
 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar. V letu 2020 naj bi na treh delovnih 
mestih zaposlili oz. nadomestili zaposlene zaradi bolniške odsotnosti, porodniške in zaradi 
prekinitve del. razmerja.  
Predvidena so 3 nova delovna mesta in sicer svetovalec za kadrovske zadeve, svetovalec za 
prostorske zadeve in strokovni sodelavec v režijskem obratu. Finančne posledice so okvirno 
112.000,00 €. Razlog za povečanje zaposlenih je, ker je v prihodnosti predvideno za več kot 8 
milijonov  projektov, ki bi jih sicer morali pripravljati zunanji izvajalci. Glede na število občinskih 
stanovanj (29) in na ostalo občinsko premoženje ( kulturni domovi ) se je pokazala potreba po 
ureditvi tudi tega področja, za kar naj bi skrbel sodelavec v režijskem obratu. 
 
Razprava: 
Jana Špec: nad zaposlitvijo 3 novih zaposlenih ni navdušena zato bi rada obrazložila svoj glas in 
sicer, da se bo glasovanja vzdržala, ker se trenutno še ne more odločiti. 
 
Jakob Bassanese: mnenja je, da direktor OU najbolje ve, s kakšnim obsegom zaposlenih bo 
občinska uprava izvajala naloge. 
  
Po razpravi predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. 
Glasovanje:  prisotni 6 ( 5 ZA   , 0 PROTI )                  
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2. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, 
da sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave po skrajšanem postopku. 
 
Glasovanje:  prisotni 6 ( 4 ZA   , 0 PROTI )                 Sklep je sprejet. 
 

 
 

AD 5. 
 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki 

 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor OU Robert Klinar. Pove, da se 5. točke dnevnega reda 
preimenuje v »Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi  Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Občin Bled, Bohinj in Železniki« iz razloga, ker je bilo v postopku usklajevanje besedila 
sprememb in dopolnitev odloka med tremi občinami: Bled, Bohinj in Železniki, odločeno, da se v 
celoti sprejme nov odlok. 
Tako se sedaj predlagane spremembe in dopolnitve nadomeščajo s celotnim odlokom, v katerega 
so povzete predlagane spremembe 1., 4., 6. in 8. člena. 
Poleg tega je bil dodan 4. odstavek 1. člena ( Vodja MIR je uradna oseba pristojna za posredovanje 

informacij javnega značaja s področja delovanja MIR) in izrecna določba o uveljavitvi sprememb 
1.5.2020. 
V nadaljevanju Vodja MIR Primož Lah obrazloži zakaj je potreben sprejem predlaganega Odloka. 
Pove, da s 1.1.2020 stopi v veljavo 26.člen Zakona o financiranju občin, ki določa drugačne 
deleže sofinanciranja iz državnega proračuna in sicer iz s 35 % na 40% za vse plače in prispevke 
zaposlenih, povečanih za 20 %. 
Spremenijo se tudi ključi financiranja skupne občinske uprave (sedaj Občina Bled 49,5 %, Občina 
Bohinj 40,5 % in Občina Železniki 10 %), ki so določeni na podlagi števila zaposlenih ter števila 
inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v posamezni občini v obdobju med 2014 in 2018. 
Predlaga se splošni ključ 61,02% (Občina Bled) : 33,77% (Občina Bohinj) : 5,21% (Občina 
Železniki), ki je sestavljen iz: 

 ključa 1, ki predstavlja število redarjev, ki deluje na območju posamezne občine,  
 ključa 2, ki predstavlja 5 letno povprečje števila prekrškovnih postopkov, 
 ključa 3, ki predstavlja 5 letno povprečje števila inšpekcijskih postopkov. 

Zaradi potreb in na podlagi dogovora med občinami ustanoviteljicami se predlaga dodatno 
zaposlitev vodje redarstva, ki bo poleg organiziranja, vodenja in nadziranja dela občinskih 
redarjev vodil tudi prekrškovne postopke z izdajo odločbe o prekršku (potrebna 7. stopnja 
izobrazbe). Skladno z dogovorom se zaposli svetovalca za zaščito in reševanje, ki skrbi za 
ažurnost relevantne dokumentacije (trenutno zaposlena ena oseba za 4 ure je že dlje časa v 
bolniškem staležu). Zaposli se dodatne 3 občinske redarje (skupno jih bo 10) in vzpostavi 
dvoizmensko delo od 6:00 do 14:00 in od 14:00 do 22:00, vse dni v letu, z dvema redarjema na 
Bledu in 1 v Bohinju. Slednji pokriva tudi območje Železnikov. V MIR bo skupno 16 zaposlenih. 

Razprava: 
Jana Špec: vpraša zakaj odločitev za skupno in ne samostojno redarsko službo, kot je bilo 
prvotno rečeno.  
Odgovorjeno ji je bilo, da je glede na delež sofinanciranja s strani države zaradi dodatne skupne 
naloge (civilna zaščita)  je še vedno bolj ekonomično, da ostane skupna redarska služba. 
Srečko Vernig: zanimajo ga finančne posledice in predlaga naj se le te pripravijo. 
Jakob Bassanese: finančne posledice v proračunu bodo, kako pa bo to urejeno v praksi pa se bo 
šele pokazalo. Dopolnil je, da je delo redarjev oteženo, ker trenutno nimamo potrebne 
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infrastrukture (mirujoči promet) za obiskovalce. To se bo v roku enega leta spremenilo z novimi 
parkirišči in na ta način razbremenilo delo redarjev, saj do kršitev prihaja ker gostje nimajo 
druge izbire.  
Rok Poklukar: koliko je prijav, koliko je zahtev po informacijah javnega značaja in kakšen obseg 
del predstavlja navedeno. Odgovorjeno je bilo, da v začetku leta več, trenutno pa je tega manj. 
 
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 ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

občin Bled, Bohinj in Železniki. 

Glasovanje:  prisotni  6 ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Barbara Jančič. Pove, da je Občina Bled imela na področju 
oddajanja nepremičnin več zastarelih aktov, ki niso bili več usklajeni z veljavno zakonodajo. V 
predmetnem odloku je povzeta veljavna zakonodaja (Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti) nadgrajena s specifikami postopkov, ki jih vodi občina uprava ali upravljavci 
občinskega premoženja. 
Pravilnik daje podlago, da se glede uporabe Kulturnega dom Zasip, Doma krajanov Bohinjska 
Bela in Zadružnega doma Ribno, kjer so zagotovljeni prostori za delovanje posamezne krajevne 
skupnosti, lahko sklepajo protokoli glede uporabi skupnih prostorov za namene uresničevanja 
interesov občanov posameznega ožjega dela občine. 
Sprejetje novega Pravilnika ne bo imelo bistvenih finančnih posledic za občinski proračun. 
Obstoječe upravljanje ostaja nespremenjeno, enako Pravilnik ne posega v že sklenjena najemna 
razmerja. 
 
Potekala je splošna razprava. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, 

da sprejme osnutek Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled. 

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

da sprejme Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled po 

skrajšanem postopku. 

 Glasovanje:  prisotni  6 ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 
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1.  

AD 7. 
 
Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v 

Občini Bled 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor OU Robert Klinar. Pove, da se s pravilnikom želi 
sistematsko urediti področje, zadostiti zakonodaji in transparentni porabi proračunskih 
sredstev. Na občino prihaja veliko vlog po sredstvih za sofinanciranje športnih, kulturnih in 
drugih aktivnosti v občini, ki niso sofinancirane preko ustaljenih javnih razpisov in te vloge bi 
bile predmet obravnave po predlaganem pravilniku. 
Predmetni pravilnik bo predstavljal pravno podlago za objavo javnega poziva na spletni strani 
občine. V javnem pozivu, ki bo odprt do porabe sredstev se določi pogoje in postopke ter vsebino 
vloge za dodelitev sredstev. 
 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 

 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, 

da sprejme osnutek Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 

pokroviteljstva  v Občini Bled. 

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

da sprejme Pravilnik o dodelitvi  proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva  v 

Občini Bled po skrajšanem postopku. 

Glasovanje:  prisotni  6 ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

 
2.  
3.  
4.  
5. Seja je bila  zaključena ob 19:20 uri. 
 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 

 
 
 
 
PREDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                
            OBČINSKO PREMOŽENJE 
         Jakob Bassanese 
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             Številka: 011-3/2019-10 

Datum: 28.11.2019 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 

28.11.2019 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: direktor občinske uprave Robert Klinar, Urška Kregar Cundrič - tajnik 

Seja Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je bila v točkah 1 in 2 združena s sejo 

Odbora za proračun in občinsko premoženje. 

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

in predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Jakob Bassanese, pozdravila vse 

prisotne. 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednica odbora prebrala predlagani dnevni red v potrditev: 
 

1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

2. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

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

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje 

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

prometa v Občini Bled-6 

5. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji 

Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta) 

 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je soglasno potrdili dnevni red. 
 
ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
Ad 1) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 
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Uvodno obrazložitev je podal direktor občine uprave g. Robert Klinar. Obrazložil je glavne 
spremembe glede na osnutek predloga proračuna Občine Bled, prestavil večje spremembe 
prihodkov in odhodkov, predvsem odhodke, ki so posredno in neposredno vezani na turizem. 
 
g. Brence še enkrat povzame celotni proračun glede na odstotke rasti in padcev. Zmotijo ga 
prihodki prejetih sredstev iz EU, kjer so 0 EUR – gre za več naložb ki so ali bodo končane v 2019, 
2020, glede na projekte EU v vrednosti cca 200.000 EUR. Investicijski transferji padajo; 
gospodarjenje s premoženjem je predvideno 50.000 EUR – tukaj opozori na odkupe cest v 
privatni lasti, zato opozarja na odkupe obstoječih cest, ki jih lastniki lahko zahtevajo od občine 
Bled skladno z sodbo ustavnega sodišča. Govori tudi o tekočem primanjkljaju in opozori, da 
lahko pride do precejšnjih težav pri NRP-jih. 
 
Toni Mežan replicira glede na kategorizacijo/dekategorizacijo obstoječe poljske poti in vezano 
na proračun odkupov zemljišč in sicer da zaradi kategorizacije ene poljske poti še ne pomeni 
stroškov 1,3 mio EUR za odkupe vseh cest v občini Bled. 
 
Direktor občinske uprave poda kratko obrazložitev in odgovor g. Brence na njegove pomisleke 
proračuna. 
 
Ga. Kapus poda vprašanje glede na služnost TNP 150.000 EUR kako in kdaj namerava občina 
Bled to pridobiti. Zanimajo jo tudi stroški, ki so predvideni za notranjo varnost, zdravstveni dom, 
kriminalistična dejavnost – bolj podrobno jo zanima za kaj je to namenjeno? Zanimajo tudi glede 
stroškov vzdrževanja cest in investicijskega vzdrževanje cest. 
 
Direktor odgovarja, da so sredstva iz proračuna namenjena za zagotavljanje varnosti na javnih 
površinah – razpis za varnostno službo; Nataša Hribar odgovarja, da je iz ekonomske 
klasifikacije natančno razvidno kaj je pri posameznih postavkah točno predvideno. Glede cest pa 
direktor poda odgovor da so sredstva na postavki rednega vzdrževanja vezana na koncesijo, na 
postavki investicijskega vzdrževanja pa so tudi vse ostale investicije cest, kjer se pridobi 
izvajalca glede na pridobivanje ponudb oz. izbire na javnem naročilu. Direktor podaja tudi 
odgovor glede sredstev TNP in da se zadeva pravno ureja in usklajuje, da bo občina Bled 
pridobila predvidenih 150.000 EUR. 
 
Klemen Rešek poda vprašanje zakaj so se sredstva za fizično varovanje zmanjšala za 50.000 
EUR, podan je odgovor občinske uprave, da je bila narejena razpisna dokumentacija in da je 
realna ocena stroškov za fizično varovanje 50.000 EUR. 
 
g. Brence izpostavi tudi stroške nadzornega odbora, ki so v proračunu povečani za 300% - 
predlaga zmanjšanje teh stroškov, pozitivno sprejme stroške župana (8% zmanjšanje stroškov) 
in pozitivno sprejme prihranek za neprofesionalnega župana na letni ravni prihranek v višini 
22.000 EUR. Stroški občinske uprave se povečajo za 12%. Poda tudi njegov pomislek na 
prihodkovni strani in sicer glede na poslansko vprašanje g. Jarkoviča v zvezi z nadzorom nad 
vrsto objektov za sobodajalce, ki nimajo uporabnih dovoljenj in morebitne aktivnosti gradbene 
inšpekcije  glede na vrsto objektov. Poudarja, da se lahko zgodi, da bo reakcija sobodajalcev taka, 
da ne bodo pridobivali zakonske dokumentacije in bodo prenehali z oddajanjem, posledica pa je 
po njegovem mnenju lahko zmanjšanje turistične takse. V primeru da se ena tretjina 
sobodajalcev ne bo odločila za pridobitev dokumentacije upravnih oz. uporabnih dovoljenj lahko 
po njegovem mnenju zmanjša prihodek turistične takse in NUSZ za 1.1 mio EUR. Obstaja 
prehodno obdobje med 2017 in 2022 skladno z gradbenim zakonom in na to je treba občane 
obvestiti., paziti pa je potrebno paziti tudi na določbe OPN, ki bodo spremenjene. 
 
g. Jarkovič odgovarja, da vsak lahko ne glede na OPN dela po svoje neskladno z OPN. Turistične 
občine se soočajo s težavami povečanja turističnih namestitev brez ustreznih dovoljenj. Gre za 
vprašanje neurejenih razmer v povezavi z Zakonom o Bledu – dejstvo je, da je prostor treba 
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urediti. V petih letih stopimo nasproti občanom v zvezi z OPN-jem. Po njegovem mnenju je to 
eden izmed konkretnih ukrepov, da se nekaj stori na območju urejanja prostora. 
 
G. Brence komentira v zvezi s sobodajalci, ki bodo imeli težavo s stroški legalizacije. – delamo 
škodo malim ponudnikom in gremo na roke velikimi ponudnikom. Občanom naj se da nasvete, 
priporočila, kaj morajo storiti. 
Direktor občinske uprave g. Klinar pojasni, da bo občina Bled v januarskih blejskih novicah 
objavila pojasnilo za vse kako lahko in na kak način uredijo dokumentacijo skladno z gradbenim 
zakonom. 
 
Razprava gre v smeri uporabe stanovanja za namen turizma oz. sobodajalstva. 
 
g. Toni Mežan dodaja, da so stroški dokumentacije za sobodajalcev smislu nelojalna konkurence 
za poceni turizem na račun tistih, ki so imeli vso dokumentacijo že urejeno. 
 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme Odlok o proračunu 

Občine Bled za leto 2020. 

2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme Kadrovski načrt Občine 

Bled in Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 

za leti 2020 in 2021. 

3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme Letni načrt 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2020. 

4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme Stanovanjski program 

Občine Bled za leto 2020. 

5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni 

program športa v Občini Bled za leto 2020. 

6. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme Letni izvedbeni načrt 

financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020. 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
 

Obrazložitev je podal g. Anes Durgutović – izdelovalec Odloka. Predstavil je ključne spremembe 

glede na do sedaj pripravljen osnutek Odloka. Predvideni roki za zagotavljanje komunalne 

opreme – jeseni 2020, zaključi poleti 2021. Po izgradnji bo potrebno izvesti pregled dejanskih 

stroškov in v kolikor pride do 20% sprememb je potrebna sprememba Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

g. Brence pove, da so stroški komunalnega prispevka po njegovem mnenju dokaj visoki, vendar 

je taka projektantska ocena komunalne infrastrukture. Izpostavlja tudi obnovo vodovoda od 

Bleda do Koritnega v vrednosti 290.000 EUR, kar pa ni obnova izključno samo za Koritno polica. 
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ga. Kapus izpostavlja dovozno cesto in jo zanima kolikšen del vrednosti te ceste je vključene v to 

finančno investicijo oz. komunalni prispevek, zanima jo tudi meteorna kanalizacija če je pravilno 

dimenzionirana glede na teren na območju ZN Koritno. Obrazložitev poda direktor občinske 

uprave g. Robert Klinar in Urška Kregar Cundrič glede dostopne ceste in projektirane meteorne 

kanalizacije. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrdi predlog Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja 

Koritno - Polica »ZN KO – S2«. 

 

ZA 6, PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
Ad 3) Potrditev zapisnika 4. redne seje 
 

Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrdi  zapisnik 4. redne seje 

 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 4) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled-6 
 

Uvodno obrazložitev poda Urška Kregar Cundrič, gre za pravno podlago lisic in povečanje globe 

za javne površine. 

Člani odbora podpirajo spremembo odloka in nimajo pripomb. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-6 
 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 5) Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji 
Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta) 
 

Urška Kregar Cundrič še enkrat predstavi ugotovitev javne koristi na Jarški cesti glede samega 

postopka ugotovitve javne koristi. 
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g. Brence še enkrat povzame celotno dokumentacijo, ki je bila izdelana, proceduralno je zadeva 

bila pravilno izpeljana. Gre za povezavo zaradi opravljanje gospodarske javne službe. 

g. Toni Mežan je absolutno proti povezavi Jarške ceste s Koritensko cesto. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme predlog sklepa o prenehanju 
veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 
2019 (Jarška cesta) 
 

ZA 6, PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 18:40. uri. 

 

 

Zapisala: 

Urška Kregar Cundrič  Predsednica Odbora za prostor, 

infrastrukturo in varstvo okolja

 Mihaela Pesrl 

 



24 

 

 
Št. zadeve: 034-1/2019 
Datum: 25.11. 2019 

 
ZAPISNIK 

2. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Bled, ki je potekala od 20.11. 2019 do 25. 11. 2019 do 12.00– seja je bila izvedena z 
osebnim glasovanjem preko elektronske pošte 
 
- Glasovali: Jakob Bassanese, Anton Mežan, Srečko Vernig 
Zapisala: tajnik OVK Aleksandra Žumer 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Izoblikovanje predloga predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 
delo policistov 
 

Občina je prejela poziv k predlaganju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb 
zoper delo policistov. Občina Bled predlaga imenovanje enega predstavnika. Poziv je bil 
posredovan vsem občinskim svetnikom dne 11.11.2019, ko je skladno z določbo 87. člena 
Poslovnika občinskega sveta Občine Bled komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
podala poziv, da se ji posredujejo predlogi kandidata/ke. Na poziv k podaji predlogov je bil 
prejet en predlog za ga. Anjo Ažman, ki je podala k predlaganju in kasnejšemu imenovanju 
soglasje. Skupaj z vabilom za dopisno sejo je bil članom KMVVI preko elektronske pošte dne 20. 
11. 2019 posredovan predlog sklepa ter glasovnica. Glasovanje je potekalo do vključno dne 25. 
11. 2019 do 12.00 ure. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme sledeči sklep: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu 
svetu Občine Bled, da Ministrstvu na notranje zadeve predlaga v imenovanje, kot 
predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov, ga. Anjo 
Ažman, Koritno 12, Bled. 
 
ZA  sprejem sklepa so glasovali: Jakob Bassanese, Anton Mežan, Srečko Vernig 
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče. 
Izid glasovanja je 3 glasov ZA, 0 PROTI. 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer 
Tajnik KMVVI           
         Predsednik KMVVI 
          Anton Mežan 
 

 


