
 
 

                                                                                    

Številka: : 034-2/2020 
Datum: 16.3. 2020 
 
ČLANICAM IN ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA OBČINSE BLED 
 

Na podlagi 23.a člena Poslovnika občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 
78/09, UGSO, št. 7/13, 30/17) vam posredujemo 
 

VABILO 
za 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Bled 

 
Na podlagi sklica 7. redne seje Občinskega sveta občine Bled dne 6.3.2020, so bile v tednu od 
9.3.2020 do 13.3.2020 izvedena delovna telesa občinskega sveta, ki so obravnavala gradivo za 
sklic seje. 
 
Glede na razglašeno epidemijo koronavirusa, sprejete ukrepe za njegovo širjenje (med drugim  
izogibanje medsebojnim stikom) ter pridobljenimi stališči večine svetnikov, je župan dne 
13.3.2020 preklical izvedbo 7. redne seje OS, ki je bila sklicana za torek, dne 17.3.2020 ob 17.00 
uri. V preklicu ste bili obveščeni, da bo glede najpomembnejših točk predlaganega dnevnega 
reda seje, ki vplivajo na osnovno delovanje občine in potek investicij sklicana dopisna seja, ki se 
bo izvedla v  tednu od 16.3. 2020 do 20.3.2020. V seznanitev ste prejeli tudi nepotrjene 
zapisnike sej delovnih teles. 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2020 – Rebalans 1 

2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občina Bled, Bohinj in Železniki 

3. Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled 

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 
redu in miru v Občini Bled-2 

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled – 7 

6. Sprejem sklepa o podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 
 

Gradivo za točke ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020. 
 
Skupaj z vabilom vam za posamezno točko posredujemo predlog sklepa ter glasovnico. Prosimo 
vas, da nam izpolnjeno glasovnico skenirano posredujete do vključno dne 20. 3. 2020, do 12. 
ure na elektronski naslov: obcina@bled.si ali vlasta.pretnar@bled.si.  Z glasovanjem dajete 
tudi svoje soglasje, da se strinjate z izvedbo dopisne seje. 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 

mailto:obcina@bled.si%20ali
mailto:vlasta.pretnar@bled.si


                                                                                   

                                                                                   

Točka 1:  

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – Rebalans 1 
 
 
Gradivo za točko ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020 in kot so ga 
obravnavala delovna telesa, na katerih konkretnih vsebinskih pripomb ni bilo podano. Rebalans 
se skladno z 79. členom Poslovnika občinskega sveta občine Bled sprejema po skrajšanem 
postopku, torej enofazno. 
Zavedamo se, da gre  glede na dejstvo posledic, ki jih prinaša koronavirus, pričakovati v letu 
2020 pripravo še enega rebalansa. 
 
Ker gre za gradivo, ki že sedaj vpliva na plačevanje posameznih obveznosti, tudi v okviru že 
tekočih investicij, torej na osnovno delovanje občine, je bilo kot prioritetno uvrščeno na dopisno 
sejo. 
 

 
 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja 

področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in 

razpolaganja  s stvarnim premoženjem Občine Bled za  leto 2020 - Rebalans 1 
 

 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 1:  

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – Rebalans 1 
 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 

 

SKLEPI: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja 

področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in 

razpolaganja  s stvarnim premoženjem Občine Bled za  leto 2020 - Rebalans 1 

 

 

  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 
 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 2: 

Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občina Bled, Bohinj in Železniki 
 
Osnutek odloka je bil obravnavan na treh občinskih svetih občin Bled, Bohinj in Železniki, Občina 
Bohinj je dne 27.2.2020 izvedla tudi drugo obravnavo in že sprejela Odlok. 
 
Na osnutek odloka na seji občinskega sveta občine Bled ni bilo podanih vsebinskih pripomb. 
Predlog je vsebinsko enak osnutku. 
Gradivo za točko ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020 in kot so ga 
obravnavala delovna telesa, na katerih konkretnih vsebinskih pripomb ni bilo podano. 
 
 
Ker gre za odlok, ki glede na novo uveljavitev Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega 
opravljanja posameznih nalog občinske uprave, zasleduje čimprejšnjo uveljavitev, predlagamo, 
da se ga uvrsti na dopisno sejo. 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. 
 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 2: 

Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občina Bled, Bohinj in Železniki 
 

 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 

 

SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. 
 
 
  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 3: 

Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
 
 
Osnutek odloka je bil obravnavan na 5. redni seji občinskega sveta, nanj ni bilo podanih večjih  
vsebinskih pripomb (zgolj ena). 
 
Predlog se vsebinsko ne spreminja, stališče do podane pripombe je bilo zavzeto in obrazloženo. 
 
 
Gradivo za točko ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020 in kot so ga 
obravnavala delovna telesa, na katerih konkretnih vsebinskih pripomb ni bilo podano. 
 
 
Razloga za uvrstitev točke na dopisno sejo sta: 

- Občina je do 1.4.2020 na DRSI dolžna posredovati evidenco dejanske rabe javne cestne 
infrastrukture rabe (Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin), 

- prenos bivše državne ceste (Prešernova in Rečiška) na Občino Bled in začetek 
upravljanja le-te. 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Bled. 
 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 3: 

Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
 

 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 

 

SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Bled. 
 
 
  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 4: 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Bled-2 
 
 
Gre za manj zahtevno spremembo odloka, katere bistvo je, da je občina umaknila iz odloka 
določbo, da morajo gostinci v ožjem središču Bleda za podaljšanje obratovalnega časa skleniti 
pogodbo z varnostno službo, ki jo je za varovanje javnih površin izbrala občina. 
 
Občina je izvedla nov razpis za izvajalca fizičnega in tehničnega varovanja, ki v operativo stopi 
(predvidoma, glede na vso dogajanje vezano na virus) dne 1.4.2020. Zaradi slednjega je 
smiselno, da sprememba odloka vstopi v veljavo vsaj do predmetnega datuma. 
 
Gradivo za točko ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020 in kot so ga 
obravnavala delovna telesa, na katerih nobene vsebinske pripombe ni bilo. 
 
Ker gre za manj zahtevno spremembo odloka in ker na osnutek odloka (na delovnih telesih) ni 
bila dana nobena pripomba in bi bilo besedilo odloka v predlogu identično, se skladno s 73. 
členom Poslovnika predlaga sprejem po skrajšanem postopku. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
 
 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem redu in miru v Občini Bled-2 po skrajšanem postopku. 

 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled-2. 
 
 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 4: 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Bled-2 
 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 
SKLEP 1:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem redu in miru v Občini Bled-2 po skrajšanem postopku. 

 

  ZA                                                              PROTI 

 

SKLEP 2:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
javnem redu in miru v Občini Bled-2. 
 
 
  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 5: 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled – 7 
 
Gre za manj zahtevno spremembo odloka, katere bistvo je, da občina določi novo, razširjeno 
linijo vožnje cestno turističnega vlaka, saj je to pogoj za prijavo in pridobitev sredstev iz naslova 
javnega poziva 70SUB-PP19, nepovratne finančne spodbude Eko sklada. 
 
Občina je v postopku izvedbe naročila nakupa električnega cestnega vlakca. Pridobila je ponudbe 
(tudi to je eden od pogojev za prijavo) in želi čimprej oddati vlogo za pridobitev sredstev EKO 
Sklada. Zaradi slednjega se predlaga uvrstitev točke na dopisno sejo. 
 
Gradivo za točko ostaja nespremenjeno, kot ste ga prejeli s sklicem dne 6.3.2020 in kot so ga 
obravnavala delovna telesa, na katerih ni bilo večjih konkretnih vsebinskih pripomb. 
 
Ker gre za manj zahtevno spremembo odloka in ker na osnutek odloka (na delovnih telesih) ni 
bilo pripomb, ki bi posegale v vsebino in bi bilo besedilo odloka v predlogu identično, se skladno 
s 73. členom Poslovnika predlaga sprejem po skrajšanem postopku. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
urejanju cestnega prometa v Občini Bled –7, po skrajšanem postopku. 
 
 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
urejanju cestnega prometa v Občini Bled –7.  
 
 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 5: 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled – 7 
 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 
SKLEP 1:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
urejanju cestnega prometa v Občini Bled –7, po skrajšanem postopku. 
 

  ZA                                                              PROTI 

 

SKLEP 2:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
urejanju cestnega prometa v Občini Bled –7.  
 
 
  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 6 

Sprejem sklepa o podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 
 
 
S sklicem seje ste prejeli informacije o vseh prejetih šestih predlogih, vključno z obrazložitvami. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela dne 9.3.2020 sejo, na kateri je 
sprejela sklep, ki ga predlaga občinskemu svetu glede nagrajencev. Zapisnik KMVVI ste prejeli. 
 
Glede na dejstvo, da je praznik občine Bled dne 10. aprila, predlagamo da se glasovanje glede 
občinskih nagrajencev uvrsti na dopisno sejo. Glede na koronavirus in sprejete ukrepe je skoraj 
zagotovo, da občinske proslave s podelitvijo občinskih priznanj v obliki, kot smo jo izvajali 
pretekla leta ne bo, se bodo pa izvedle številne dejavnosti v alternativnih oblikah. Zardi 
slednjega se točka uvršča na dopisno sejo.   
 

 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet občine Bled, zlato plaketo občine Bled podeli: 

1. Metki Jemec, 

2. Francki Gregorc, 

- Častni znak Rajska ptica podeli: 
1.  Manci Špik, 
2.  Vrtcu Bled. 

 



                                                                                   

                                                                                   

GLASOVNICA 
 

Točka 6 

Sprejem sklepa o podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 
 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 
SKLEP:  
 
Občinski svet občine Bled, zlato plaketo občine Bled podeli: 
 

1. Metki Jemec, 

2. Francki Gregorc, 

 

- častni znak Rajska ptica podeli: 
 

1.  Manci Špik, 
2.  Vrtcu Bled. 

 

 

  ZA                                                              PROTI 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 
 


