
 

 

Številka: 011-1/2019 

Datum: 11.3. 2020 

 

ZAPISNIK 

6. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 11. marca 2020, 

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:  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. 

 

Ker ni gradiva za točko 13. predlaganega dnevnega reda (Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata 
lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 Lip Bled), se ta umakne iz dnevnega 
reda. 
 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 27.11.2019 
2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 
3. Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Bled 
4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2020 – Rebalans 1 
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 

režimu po Blejskem jezeru 
8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 

redu in miru v Občini Bled-2 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled - 7  
10. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični 

taksi v Občini Bled 
11. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture  
12. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s 

komunalnimi odpadki na območju Občine Bled  
 
 

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

SKLEP  
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Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 6. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 5. redne seje komisije z dne 27.11.2019 
 
Ni bilo pripomb. 
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 5. redne seje komisije z dne 27.11. 2019.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 2: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Bled, Bohinj in Železniki 
 
Formalno pravnih pripomb ni bilo. 
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 kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
 

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 Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
 

Ni bilo pripomb. 

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

 
Ni bilo pripomb. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 
Ni bilo pripomb. 
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Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 
režimu po Blejskem jezeru 
 
Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali je dodelan postopek odstranitve plovila. To odlok ureja 
pomankljivo in ga je treba v tem delu dodelati, ker drugače te določbe v praksi ne bo mogoče 
zakonito izvajati. 
 
Izvedena je bila kratka razprava o sami vsebini odloka in privezih ter o problematiki 
onesnaženja jezera. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo, 
upošteva naj se pripomba iz razprave.  

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 8: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 
redu in miru v Občini Bled-2 
 
Formalno pravnih pripomb ni bilo. 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 9: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled - 7  
 
Formalno pravnih pripomb ni bilo. 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 10: Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
turistični taksi v Občini Bled 
 
Formalno pravnih pripomb ni bilo. 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
 

Točka 11: Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture  
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Formalno pravnih pripomb ni bilo. 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 12: Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled  
 

Ugotovljeno je bilo, da so v Tehničnem pravilniku številne napake (denimo številčenje 
odstavkov, napačno navajanje: točke namesto pravilno odstavki). Poleg tega gre za velike 
spremembe, nikjer pa ni določeno prehodno obdobje, do kdaj se morajo zavezanci prilagoditi. 
Pojasnjeno je bilo, da gre tudi Pravilnik po dvostopenjskem postopku, glede na spremembo 
Poslovnika o delu občinskega sveta z leta 2013. 
 
G. Jarkovič je izpostavil vprašanje, ali so sledili sklepom glede pravičnejše razdelitve stroškov. To 
je vsebinsko pojasnilo, ki bo podano na delovnih telesih, kjer je predmet obravnave vsebina 
sprememb pravilnika. 
 
Glede na dejstvo, da iz obrazložitev pravilnika ni jasno, kaj natančno se spreminja in kakšne so 
spremembe, predlagajo direktorju OU in županu, da se se pred drugo obravnava občinskem 
svetnikom naredi podrobna predstavitev sprememb (na sestanku svetnikov). Hkrati je bila 
opravljena diskusija glede Pravilnika za uporabo športne infrastrukture in naj se na tem 
sestanku predstavi tudi ta tema. 
 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se pravilnik do druge obravnave  formalno–
pravno uredi.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 

 

Seja je bila zaključena ob 18:15. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Predsednik SPK 

         Boštjan Ploštajner  
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             Številka: 011-3/2019 

Datum: 12.03.2020 

 

ZAPISNIK 

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

12.03.2020 ob 16.00 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, Štefan 

Korošec – Infrastruktura Bled .do.o., Janez Resman – Infrastruktura Bled d.o.o., ga. Mojca Mušič 

(pod točko 3) 

Uvodoma je Mihaela Pesrl kot predsednica Odbora za prostor, infrastrukturo pozdravila vse 

prisotne. 

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

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 

2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1 

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

prometa v Občini Bled - 7  

4. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled  

5. Potrditev zapisnika 5. redne seje 

6. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 

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

8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 

9. Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora 

RE-6 Lip Bled 

10. Razno 

 
Zamenja se vrstni red točk in sicer se 4. in 6. točka obravnavata kot 1. in 2. točka, kot 3. točka se 
obravnava nova točka na predlog g. Janez Brence in sicer z naslovom seznanitev s pisanje ga. 
Mojce Mušič in ga. Judite Mandelc Kunčič. Za točko 9. ni gradiva zato se točka umakne z 
dnevnega resa. Novi dnevni red se preštevilči in sicer: 
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1. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled  

2. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 

3. Seznanitev s pisanje ga. Mojce Mušič in ga. Judite Mandelc Kunčič 

4. Potrditev zapisnika 5. redne seje 

5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1 

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

prometa v Občini Bled - 7  

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

9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 

10. Razno 

 
PREDLOG SKLEPA: 

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

ZA 7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad1) Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bled  
 
Štefan Korošec kot predstavnik Infrastrukture Bled poda uvodno obrazložitev sprememb 
Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Pravilnik je v veljavi že 6 let in je 
potreben prenove, v tem času so se nekatere stvari spremenile tudi na področju državne 
zakonodaje. Gre za nekaj formalnosti znotraj pravilnika, npr. zeleni vrtni odpad na ekoloških 
otokih - predvidena je sprememba, da se zeleni odpad več ne bo zbiral na ekoloških otokih, ker 
je bilo na eko otokih zmešano vse in ne samo zeleni odpad. Vsak uporabnik ima možnost 
pripeljat na zbirni center, hkrati pa državna uredba predpisuje prioritetno kompostiranje. 
Sprememba se nanaša tudi na velikosti zabojnikov, določene so tudi ure oddajanja odpadkov. 
Sprememba bo tudi v evidentiranju oseb, ki pripeljejo odpadke na zbirnem centru ter tudi večji 
nadzor in zaračunavanje storitev in sicer vsak naj bi plačal toliko kot dejansko povzroči 
odpadkov. 

Razprava: 
g. Brence pove, da je seznanjen preko nadzornega sveta IB d.o.o. Opozarja pa na to, da je težko 
pridobiti podatke o nočitvah. Po njegovem mnenju so ti podatki definitivno potrebni in morajo 
biti javni. Rešitev po temu pravilniku je definitivno boljša glede nočitev in postelj. Porast smeti v 
poletnem času je izrazit in da so vzrok za to povečanje količin odpadkov definitivno turistične 
kapacitete zato je po njegovem mnenje Pravilnik zelo potreben. S tem se poda upravljavcu 
možnost pravičnejšega zaračunavanja. Podaja absolutno podporo takemu pravilniku. 
 
Ga. Kapus se navezuje na povzetek g. Brence. Tudi ona podpira spremembo tega Pravilnika, da 
gre za pravičnejši sistem ker je vezan na postelje in ne samo na dejavnost. Vprašanje? Julij, 
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avgust – vsak teden pobiranje smeti zaradi smradu iz posod za odpadke. Štefan Korošec poda 
svoje mnenje, da se je treba odločiti ali bomo pobirali vse ali pa samo nekatere. Mešani odpadki 
naj ne bi smrdeli, razen plenic, če so pravilno ločeni. Frekvenca se lahko prilagaja glede na to, da 
se lahko naroči dodatni odvoz. G. Brence opozarja, da v primeru dodatnega pobiranja odpadkov 
pridemo na povečanje stroškov in da je to vezano le na poletno sezono se pravi na cca 70 dni v 
letu – julij, avgust. Zahteva dodatne ljudi in mehanizacijo , s tem pa se lahko podražijo stroški 
tudi kadra javnega podjetja. Štefan Korošec predlaga, da se v takem primeru odpadke pripelje na 
zbirni center.  
Ga. Kapus opozori tudi na to, da pride pri odpadkih starejših in bolnih ljudi do neločevanja le teh. 
Sprašuje ali obstajajo kakšne izjeme v teh primerih. Štefan Korošec pravi, da je odpadke 
potrebno ločevati, tudi v takih primerih. Gre za neke posebne primere in se jih lahko 
individualno rešuje preko dogovora občine Bled in Infrastrukture Bled d.o.o. 
g. Mežan podaja vprašanja če sobodajalec oddaja sobe in nastanejo odpadki gostov, kdo  v tem 
primeru odgovarja za ločevanje odpadkov? Odgovor mu je podan s strani Infrastrukuture Bled 
da je odgovoren lastnik, kateri oddaja sobe gostom. G. Mežan sprašuje glede 2. člena – ukinjanje 
zelenega odpada na ekoloških otokih; ali potem v nadaljevanju sledi tudi ukinitev ostalih vrst 
odpadkov. Štefan Korošec pojasni, da je na ekoloških otokih zaznati zelo veliko neločenih 
odpadkov in so zmešani. Zato se bo po njegovem mnenju verjetno počasi umaknila tudi druga 
vrsta odpadkov, saj naj bi vsak posameznik pri sebi imel dovolj velike posode za vrste odpadkov 
in potrebe po ekoloških otokih naj ne bi bilo.  
G. Mežan podaja tudi vprašanje katera evidenca se bo uporabljala pri številu ljudi v 
gospodinjstvu? Odgovor g. Korošec sledi da se bo uporabljala evidenca CRP, ki se za fizične osebe 
na podlagi odgovora informacijske pooblaščenke lahko uporabljajo za tovrstne namene.  
Sledi tudi vprašanje g. Mežana in sicer sprašuje ali je res, da se pri podzemnih otokih potrebuje 
več ljudi za praznjenje in da iz košev odteka tekočina. Tehnične značilnosti navedenih 
podzemnih ekoloških otokov razloži Štefan Korošec, pove tudi da gre pri podzemnih otokih za 
večje zabojnike in da se praznijo na daljši čas, potrebuje se večje število ljudi, vendar poberejo 
več frakcij hkrati in bolj poredko kot na klasičnih ekoloških otokih.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Bled, 
da sprejme sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bled. 

ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 1 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad2) Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 
2020 
 
Štefan Korošec poda uvodno obrazložitev programa, ki se sprejema vsako leto. Vključeno tudi 
število nočitev, malo bolj so definirane definicije organizatorjev prireditev, sobodajalcev, 
prepovedi koriščenja ekoloških otokov za nosilce dejavnosti – namenjene so samo 
gospodinjstvom. Uvajajo se zabojniki za papir.  
 
Ga. Kapus sprašuje ali karton spada med papir? Odgovarja g. Korošec in g. Resman, da zaenkrat 
še, v bodoče pa se bo videlo kako. 
g. Jarkovič sprašuje ali se bo program še usklajeval glede na nedorečene zadeve. Odgovor je 
podan s strani Štefana Korošca, da je program usklajen z Odlokom, bo pa potrebno narediti kdaj 
še kakšno kontrolo, tudi v zvezi s kršitvami neločevanja odpadkov skupaj z MIR. 
g. Mežan poda vprašanje ali še vedno velja, da so odpadki pripeljani na zbirni center brezplačni. 
Odgovor je da za gospodinjstva, še vedno pa so na voljo tudi kuponi. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Bled, 
da sprejme Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020. 

ZA 7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ad3) Seznanitev s pisanjem ga. Mojce Mušič in ga. Judite Mandelc Kunčič 
 
g. Rešek na tej točki vsem članom odbora predloži pravno mnenje Čolnarskega združenja glede 
navedenega pisanja in poda zahtevo, da se to pravno mnenje upošteva pri nadaljnjih postopkih v 
tej zadevi, tudi pri strokovnih presojah v zvezi z navedeno tematiko. 
g. Brence, ki je dodal navedeno točko na dnevni red je na kratko predstavil obrazložitev k tej 
točki. Obrazlaga, da gre za čolnarsko pravico, ki jo je družina ga. Mandelc v preteklosti že imela. 
Pove tudi, da se mu zdi smiselno, da se odbor s tem seznani in da je tudi sam naklonjen temu, da 
se nekomu podeli pravica nazaj oz. da se jim omogoči privez za pletno. G. Brence podaja predlog, 
da odbor za prostor pooblašča strokovne službe občine Bled da to mnenje upoštevajo pripravi 
OPN glede priveza za pletno.  
g. Jarkovič pove, da naj se strokovno zadeva preuči v fazi spremembe OPN. 
Direktor občinske uprave pove, da je zadeva vezana na Odlok o plovbnem režimu in spremembo 
OPN. V kolikor bo zadeva šla skozi vsa mnenja uspešno se šele takrat lahko spremeni število 
privezov za pletne. Točka je tri stopnje prehitra. Trenutno nobeno gradivo ne obravnava tega 
elementa, tudi sprememba odloka v tej fazi ni vezana na priveze, ker ni sprejet OPN. Ga Kapus 
podpira seznanitev in naj se zadeva reši oz. preuči v okviru OPN glede na maksimalno kapaciteto 
plovil na jezeru zaradi obremenjenosti jezera. 
 
Odbor za prostor da na glasovanje sledeči sklep: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se strinja, da se ga. Mojci Mušič omogoči 
razpravljati na 3. točko dnevnega reda 

ZA 7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Mojca Mušič na kratko pojasni, da izhaja iz čolnarske družine in zato, ker so imeli dejavnost 
vožnje pletna v t.i. mirovanju oz. trenutno ne opravljajo te dejavnosti, predlagajo da se jim dodeli 
čolnarska pravica glede ne preteklo zgodovino ko so to imeli. Smatrajo, da če je bila zadeva v t.i. 
mirovanju še ne pomeni, da naj ne bi dobili možnosti za privez pletne. Gospa bi želela, da se jim 
nazaj podeli čolnarska pravica in da občina to upošteva, zato predlaga, da se privez prekvalificira 
iz navadnega čolna v pletno. G. Brence samo doda, da imajo lastni privez oz. stavbno vodno 
pravico in da so eni izmed edinih, ki to imajo. 
g. Rešek v nadaljevanju pove, da je potrebno ločiti med pristaniščem in vstopno izstopnim 
mestom. Pove tudi, da če so nekateri v t.i. slabih časih z dejavnostjo prenehali, sedaj pa bi to 
dejavnost radi naprej nadaljevali je s stališča čolnarskega združenja nesprejemljivo. 
 
Vsi člani odbora se strinjajo, da je pravilna pot v tej zadevi, da se začne pri spremembi OPN, šele 
nato se nadaljuje po politični plati in o tem odloča. 
 
Odbor se seznani z navedeno problematiko. 
 
Ad4) Potrditev zapisnika 5. redne seje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrdi zapisnik 5. redne seje. 

ZA 7, PROTI 0 
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Sklep je bil sprejet. 

 
Ad5) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
 
Direktor Robert Klinar poda uvodno obrazložitev k točki zaključnega računa občine Bled. 
Razprave na navedeno temo ni bilo.  
 

PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu Občine Bled, 

da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019. 

ZA 7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, 

da se seznani z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2019. 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

Ad6) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2020 – Rebalans 1 

Direktor Robert Klinar poda uvodno obrazložitev predvidenega odloka o proračunu občine Bled. 
Pojasni razlog za sprejem Rebalansa-1, kot glavni vzrok je dotrajanost mostu Piškovca, ki ga je 
občina bila primorana zapreti glede na poročilo stroke. Hkrati se s proračunom usklajuje še 
ostale odprte investicije. 
 

g. Brence opozori izpad dohodkov zaradi trenutne epidemije in upada turizma na bled iz naslova 

turistične takse, podaja predlog občini za prejšnje obračunavanje NUSZ – primerna rešitev za 

likvidnost občine. Direktor poda obrazložitev glede na trenutne podatke, da je za plačilo NUSZ 

občina Bled dobila zelo veliko prošenj odlog plačila. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja občine Bled predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja občine Bled predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v 

letu 2020-Rebalans 1. 
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ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja občine Bled predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim 

premoženjem Občine Bled za  leto 2020 - Rebalans 1. 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
Ad7) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled - 7  
 
Direktor Robert Klinar predstavi spremembo Odloka, ki je vezana na vlogo za Ekosklada. 
Toni Mežan pove, da je bil v preteklosti sklenjen nek dogovor, da se postaja na Promenadi 
premakne v Zdraviliški park zaradi fijakerjev. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Bled, 
da sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled – 7 s pripombo, da se izloči postajališče pri Festivalni dvorani 

ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 1 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ad8) Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
 
Urška Kregar Cundrič poda kratko obrazložitev navedena Odloka. Pripombi iz prve obravnave 
občina Bled skupaj s pripravljavcem ni ugodila. Razlog za to je v tem, da občina Bled razpolaga s 
še kar nekaj odseki cest, ki so v enakem rangu kot cesta Jermanka – Dobe in bi po tem takem 
morali upoštevati enaka merila za vse in kategorizirati tudi ostale odseke poljskih poti. Ostaja pa 
navedena cesta še vedno ranga nekategorizirana cesta dana v javno uporabo.  
 
G. Mežan sprašuje kakšna je razlika v vzdrževanju navedene ceste sedaj in potem? Odgovor mu 
podamo glede na veljavnih Zakon o cestah, ki predvideva redno vzdrževanje cest. Razlike v 
vzdrževanju ni, cesta mora biti vzdrževana za tako uporabo kot je cesta namenjena skladno z 
postavljeno prometno signalizacijo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Bled, 
da sprejme predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled. 

ZA 5, PROTI 0, VZDRŽAN 2 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ad9) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu 
po Blejskem jezeru 
 
Direktor občinske upravo poda uvodno obrazložitev sprememb navedenega odloka. Pojasni, da 
so v proceduri spremembe OPN, ki na novo vrisuje vstopno izstopna mesta. Dokler ni sprejet 
primarni akt se ne gre v razpravo kot celovitega odloka. Trenutne spremembe predstavljajo 
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samo usklajevanje odloka v delu, ki je vezana na odpravo nezaželenih ravnanj, ki so se zaznale v 
preteklem letu. Celovito pa se bo začel Odlok popravljati oz. usklajevati proti koncu leta oz. po 
poletni turistični sezoni. 

Ga Kapus opozarja na kaos na jezeru in da se lahko določene zadeve reši, ki niso vezani na 
sprejetje OPN. Predlogi bodo poslani na občino Bled. 
Rešek sprašuje ali se lahko letna pristojbina odmeri do konca maja? Direktor odgovarja, da je to 
zato, da lahko prej pridobijo dovolilnice. 16. člen – privezovanje in zaklepanje plovil: kaj pomeni, 
da je čoln ustrezno zakljenjen? Opozarja, da na Mlinem pletne niso zakljenje z razlogom 
vetrovnih razmer, saj jih večkrat tudi v nočnem času povlečejo iz jezera.  Odgovor na to temo bo 
podan naknadno. Pletna – pletnja? – predlog popravka. 
Mežan: Jadralni klub – jadrnic do 5m, večina jadrnic je 5.5 ali 6m bi moralo biti do 7m? Zadeva se 
bo preverila in upoštevala pri naslednji spremembi Odloka. 
 
Navedene pripombe naj se upoštevajo pri naslednji spremembi odloka. 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Bled, 
da sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru 

ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 1 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad10) Razno: 

Ga. Kapus prebere dopis sosedov Hotela Jelovica – Bled Rose hotela vezan na izvedeno gradnjo. 
Navedeni dopis bo posredovan na občino Bled.  
 
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 19:15. uri. 

 

 

Zapisala: 

Urška Kregar Cundrič  

 

 Predsednica Odbora za prostor, 

infrastrukturo in varstvo okolja

 Mihaela Pesrl 
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Številka: 011-5/2019-8 
Datum: 12.3.2020 
 
 

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

 
ki je bila v četrtek, 12.3.2020, s pričetkom ob 16:30 v  sejni sobi Občine Bled.  
 
Prisotni: Jakob Bassanese, Boštjan Ploštajner, Klemen Pangerc, dr. Hugo Zupan; 
Opravičil: Rok Poklukar, Srečko Vernig, Jana Špec; 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Primož Lah, Štefan Korošec, Janez Resman; 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 6. seje Odbora za proračun in 
občinsko premoženje: 
 

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019; 

2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1; 

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

prometa v Občini Bled – 7;  

4. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled;  

5. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 

6. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Bled, Bohinj in Železniki – 2; 

7. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi 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 glede na prisotnost poročevalcev k točkam dnevnega reda vrstni red točk 

spremeni in sicer se predlagani dnevni red glasi:  

 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 

2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019; 

3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

– Rebalans 1; 

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

v Občini Bled – 7;  

5. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 

Bohinj in Železniki – 2; 

6. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki 

na območju Občine Bled;  

7. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled. 

 

 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 6. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 4 prisotni ( 4 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 
 

 
 

AD 1. 
 

Potrditev zapisnika 5. redne seje odbora 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 5. redne seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 4 prisotni  ( 4 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 
AD 2. 

 
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019. 

 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Pove, da so bili prihodki realizirani v višini 
14.262.920,56 €, kar predstavlja 99,10 % veljavnega plana, odhodki pa so bili realizirani v  višini 
12.487.587,96 €, kar predstavlja 85,31 % veljavnega plana. Neporabljena sredstva na računu 
konec leta 2019  v višini 2.100.314,14 € se prenesejo v proračun leta 2020. 
 
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPOV: 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019. 

2. Občinski svet Občine Bled se seznani z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

Glasovanje:  4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklepa sta sprejeta. 

 
 

AD 3.  
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Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Izpostavila je razloge za sprejem rebalansa in 
večje spremembe na strani prihodkov in odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 
2020. 
 
Razprava: 
Potekala je razprava okoli trenutne situacije zaradi koronavirusa. Izpostavljeno je bilo vprašanje, 
kako lahko Občina pomaga zavezancem za plačilo NUSZ in zavezancem za plačilo turistične takse 
pri njihovem izpadu dohodka in pri premostitvi njihovih likvidnostnih težav. Eno izmed 
možnosti pomoči navajajo odlog plačila turistične takse in NUSZ. Člani odbora niso izključili 
možnosti še enega rebalansa v letu 2020, ko bo znano kakšen bo izpad prihodkov v proračunu 
posledično zaradi nastale situacije. 
Člani odbora pozivajo strokovne službe občine: 

- da proučijo možnost, če je odlog plačila turistične takse možen in kaj bi to pomenilo za 
občinski proračun z vidika likvidnosti: 

- da kontaktirajo s Slovensko turistično organizacijo o možnosti odloga plačila tudi za 
promocijsko turistično takso; 

- da pripravijo seznam investicij, ki bi se zaradi nastale situacije lahko prestavile v 
naslednje leta; 

- da preverijo možnost znižanja tudi tekočih, ne samo investicijskih odhodkov v proračunu 
2020. 

 
Po razpravi predsednik da na glasovanje sklepe v paketu. 
 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo, da:  

   

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. 

 

Glasovanje: 4 prisotnih ( 4 ZA, 0 PROTI ).  Sklepi so sprejeti.



 
Statutarno pravna komisija 
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AD 4. 

 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled - 7 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Občina Bled je pristopila k nakupu električnega 
cestnega vlakca, pri čemer želi pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Razpis Eko 
sklada zahteva, da se (med drugim) vlogi predloži »dokument, iz katerega bo razvidna širitev 
oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa«. 
S tem namenom občina spreminja oziroma širi linijo vožnje cestno turističnega vlaka, saj je to 

pogoj za pridobitev sredstev iz naslova javnega poziva 70SUB-PP19. 

 
Razprava: 
Člani odbora so razpravljali o tem ali je predlagana trasa ustrezna glede na pogoje razpisa, kdo je 
pristojen za spreminjanje trase ( župan ali občinski svet), kakšne so lahko finančne posledice 
zaradi spremembe trase. 
 
Po razpravi predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini 
Bled –7.  
                 
Glasovanje: 4 prisotni  ( 4 ZA   , 0 PROTI )                 Sklep je sprejet. 
 

 
 

AD 5. 
 

Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi  Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Občin Bled, Bohinj in Železniki - 2 

 
Uvodno obrazložitev je podal  Primož Lah. Glede na usklajevanje besedila sprememb in 
dopolnitev odloka med tremi občinami: Bled, Bohinj in Železniki, je bilo odločeno, da se v celoti 
sprejme nov odlok. V prvi obravnavi je občinski svet Občine Bohinj sprejel predlog Odloka s 
pripombami – za potrebe Občine Bohinj je potrebno zagotoviti 6 redarjev. Na podlagi dogovora 
med direktorjema OU Bohinj in Železniki se en redar deli med občinama na pol (skupno torej 5,5 
redarja v Bohinju in 0,5 redarja v Železnikih). 

Zaradi dodatne skupne naloge (civilna zaščita) v okviru skupne občinske uprave se poveča delež 
sofinanciranja iz državnega proračuna 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 
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inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v posamezni občini v obdobju med 2014 in 2018. 
Predlaga se splošni ključ 53,39% (Občina Bled) : 42,05% (Občina Bohinj) : 4,56% (Občina 
Železniki. 

 
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 

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

predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 

in Železniki. 

Glasovanje: 4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 
AD 6. 

 
Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev ter pojasnila sprememb k posameznim členom je podal Štefan Korošec. 
Razlog za sprejetje sprememb je, ker je od leta 2014, ko je bil tehnični pravilnik sprejet prišlo do 
precejšnjih sprememb, pokazale pa so se tudi pomanjkljivosti veljavnega pravilnika. 
 
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 

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

spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Bled. 

 Glasovanje:  4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

 
1.  

AD 7. 
 
Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled 

 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Tekom izvajanja določil Odloka o turistični taksi v 
Občini Bled so se izkazale posamezne pomanjkljivosti odloka, ki naj bi jih s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami odpravili.   
Predlagane spremembe so pri omejitvah pri ugoditvah vlog za oprostitev plačila turistične takse, 
uskladitev evidenc zavezancev za plačilo turistične takse in določitev 15 dnevnega roka za 
poročanje sprememb, ki vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse. 
 
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

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

svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični 

taksi v Občini Bled. 

Glasovanje:  4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

 
2.  
3.  
4.  
5. Seja je bila  zaključena ob 17:30 uri. 
 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 

 
 
 
 
PREDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                
            OBČINSKO PREMOŽENJE 
         Jakob Bassanese 
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Številka: 011-4/2019- 
Datum: 10.03.2020 
 

ZAPISNIK 
 

6. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,  
ki je bila v torek, 10.03.2020 ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled. 

 
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem: 
Milan Rejc (predsednik), Evira Krupić, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk 
Odsotni: Anton Omerzel, Nik Zrimec 
Ostali prisotni: Robert Klinar – direktor občinske uprave, Urška Cundrič Kregar – tajnik, Štefan 
Korošec – Infrastruktura Bled d.o.o., Janez Resman – Infrastruktura Bled d.o.o., Tomaž Rogelj – 
Turizem Bled 
 
Pričetek seje Odbora za gospodarstvo in turizem je bila v točkah 2,3 združena s sejo Odbora za 
družbene dejavnosti. 
 
Uvodoma je predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Milan Rejc, pozdravil vse prisotne. 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in podal predlog 
da se dnevni red spremeni tako, da se 1. točka uvrsti kot 3. točka dnevnega reda. 
 
Predsednik odbora je dnevni red predlagal v potrditev: 

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1 
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v 

Občini Bled-2 
6. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled   
8. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 
9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 
10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020 
11. Pobude in predlogi 

 
PREDLOG SKLEPA: 

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

ZA7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet 
 
Ad 1) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
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Direktor Robert Klinar poda uvodno obrazložitev k točki zaključnega računa občine Bled. 
Razprave na navedeno temo ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani z 
realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad2) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – Rebalans 1 
 
Direktor Robert Klinar poda uvodno obrazložitev predvidenega odloka o proračunu občine Bled. 
Pojasni razlog za sprejem Rebalansa-1, kot glavni vzrok je dotrajanost mostu Piškovca, ki ga je 
občina bila primorana zapreti glede na poročilo stroke. Hkrati se s proračunom usklajuje še 
ostale odprte investicije. 
 
Razprava: g. Milan Rejc je postavil vprašanje glede aktivnosti pridobitve 150.000 EUR iz TNP. 
Direktor občinske uprave pojasni da je prihodek upoštevan v proračunu in da se aktivnosti 
dogajajo in da v letu 2020 pridejo v proračun. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

– Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-

Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem 

Občine Bled za  leto 2020 - Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad3) Potrditev zapisnika 5. redne seje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled potrdi zapisnik 5. redne seje. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad4) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu 
po Blejskem jezeru 
 
Direktor občinske upravo poda uvodno obrazložitev sprememb navedenega odloka. Pojasni, da 
so v proceduri spremembe OPN, ki na novo vrisuje vstopno izstopna mesta. Dokler ni sprejet 
primarni akt se ne gre v razpravo kot celovitega odloka. Trenutne spremembe predstavljajo 
samo usklajevanje odloka v delu, ki je vezanina odpravo nezaželenih ravnanj, ki so se zaznale v 
preteklem letu. Celovito pa se bo začel Odlok popravljati oz. usklajevati proti koncu leta oz. po 
poletni turistični sezoni. 
 
Miran Vovk podaja predlog za branje sprememb Odlokov kot gradivo za občinsko sejo na način, 
da je prikazan obstoječi odlok in spremembe odloka vzporedno. Podaja tudi predlog za 10m pas 
kopalnih voda – ali plavalec lahko plava na otok? 
 
Milan Rejc podaja pripombe in sicer: Preambula – nekaj več tudi v zvezi z obalo jezera, da se v 
odloku napiše tudi nekaj o obali in ne samo o blejskem jezeru, predlaga da se v odloku zagotovi 
tudi varnost udeležencev v plovbi in varnost ljudi in živali v okolju, opozori na lokalni izraz 
pletna – pletnja (v odloku). Sprašuje glede izrazov pristan in pristanišče – direktor pojasni, da 
gre za izraze, ki so določeni v krovnem Zakonu o celinskih vodah in da mora odlok temu slediti. 
Prav tako predlaga 10 m odmik od kopalnih voda namesto 5m – podaja predlog. Hkrati predlaga 
tudi da se organizira izobraževanje za uporabnike plovbnega območja. Podaja tudi predlog, da se 
pristanišče na Mlinem uporablja tudi za oskrbovanje otoka. Opozarja tudi da naj se upošteva 
predlog pri celoviti prenovi odloka v zvezi z fotografiranjem in droni. 
 
Direktor pojasni, da gre v tem odloku le za redakcijo popravkov, da pa bomo pobude in predloge 
upoštevali v celoviti prenovi odloka glede na OPN, kjer čakamo soglasja ZVKDS, DRSV. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad5) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Bled-2 
 
Direktor občinske uprave poda kratko obrazložitev sprememb Odloka o javnem redu in miru v 
občini Bled. Gre samo za spremembo, ki se nanaša na varnostno službo v primeru podaljšanega 
obratovalnega časa. 
 
Razprave na to točko ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v 

Občini Bled-2 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad6) Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v 
Občini Bled 
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Direktor občinske uprave občine Bled poda kratko obrazložitev namena spremembe Odloka o 
turistični taksi v občini Bled. Gre za študente, ki prihajajo iz tujine, npr. projekt Erasmus. S tem 
jih oprostimo plačila turistične takse. 
 
Razprave na to točko ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad7) Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bled   
 
Štefan Korošec kot predstavnik Infrastrukture Bled poda uvodno obrazložitev sprememb 
Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Pravilnik je v veljavi že 6 let in je 
potreben prenove, v tem času so se nekatere stvari spremenile tudi na področju državne 
zakonodaje. Gre za nekaj formalnosti znotraj pravilnika, npr. zeleni vrtni odpad na ekoloških 
otokih - predvidena je sprememba, da se zeleni odpad več ne bo zbiral na ekoloških otokih, ker 
je bilo na eko otokih zmešano vse in ne samo zeleni odpad. Vsak uporabnik ima možnost 
pripeljat na zbirni center, hkrati pa državna uredba predpisuje prioritetno kompostiranje. 
Sprememba se nanaša tudi na velikosti zabojnikov, določene so tudi ure oddajanja odpadkov. 
Sprememba bo tudi v evidentiranju oseb, ki pripeljejo odpadke na zbirnem centru ter tudi večji 
nadzor in zaračunavanje storitev in sicer vsak naj bi plačal toliko kot dejansko povzroči 
odpadkov. 
 
Milan Rejc podpre predlog Tehničnega pravilnika in da se čimprej pristopi k modelu 
zaračunavanja komunalnih odpadkov – elaborat cen naj se čim prej pripravi in po potrebi 
obravnava na izredni seji.  
 
Lea Ferjan opozarja na to, da se ne bo s tem povzročilo divja odlagališča.  
 
V razpravi sodeluje tudi direktor Infrastrukture Bled g. Janez Resman, ki je določene stvari v 
zvezi z odlaganjem obrazložil s stališča sankcioniranja. 
 
G. Vovk: Odpadki ki se pripeljejo na zbirni center – če nekdo pride iz Radovljice na Bled? Ali 
obstajajo tarife za to glede na identifikacijo? Odgovor mu je bil podan, da bo moral predložiti 
dokazilo od kje je pripeljal odpadke.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da 

sprejme spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad8) Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 
2020 
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Obrazložitev programa zbiranja komunalnih odpadkov poda Štefan Korošec – Infrastruktura 
Bled d.o.o. V programu je tudi določeno kompostiranje, opredeljeno je tudi zbiranje odpadkov na 
prireditvah, sprememba se nanaša tudi na odvoz papirja, ki se bo zbiral samo še v zabojnikih. V 
programu je opisana tudi selitev zbirnega centra na Mlino. IB izdeluje projektno dokumentacijo 
za zbirni center. 
 
Rejc: Katere so tiste glavne spremembe? Papir, zeleni odpad, lokacije za nevarne odpadke 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da 
sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad9) Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Turizma Bled g. Tomaž Rogelj. Osredotočil se je na 

uresničevanje ciljev iz strategije. Predstavil je tudi glavne aktivnosti preteklega leta: kartica, Bled 

local selection, mobilnost – shuttle, pohodna pot Juliana, akt o ustanovitvi, digitalna prenova 

spletne strani. 

 

Lea Ferjan vpraša ali je potem izguba izpred preteklih let pokrita glede na to, da je Turizem 

prikazal dobiček. G. Rogelj poda odgovor, da je  izguba pokrita vse za nazaj izpred 12 let. 

Ga. Ferjan sprašuje tudi katera linija turstičnega shuttle je bila bolj zasedena. G. Rogelj odgovarja, 

da sta približno enako zasedeni. Na vprašanje ali bo shutlle za občane brazplačen g. Rogelj 

odgovarja, da s strani Turizma zagovarjajo brezplačnost za občane, je pa odločitev odvisna od 

občinskega sveta. 

 

g. Milan Rejc želi obrazložitve in sicer: stran 6 – javne površine – gozdne in pohodniške poti 

(Njivice, Mlin na Stražo): g. Rogelj poda obrazložitev glede vzdrževanja teh pohodnih in gozdnih 

poti. Stran 30 – izposoja koles, bike sharing: trenutni sistem je slab, ni bil izbran dober izvajalec, 

občina Bled naj bi v naslednjem letu izbrala novega izvajalca in izkoristila evropska sredstva. 

Kartica gosta na telefonu: – odgovor poda g. Rogelj glede čitalcev kartic. Petzvezdična ponudba:  

obrazložitev poda g. Rogelj da gre za posebna doživetja npr. kulinarika, dan na Pokljuki ipd. in 

daje zadeva vezana na premajhno število zaposlenih na Turizmu Bled in da potrebujejo še enega 

delavca na tem področju za katerega pa ni bilo soglasja sveta Zavoda. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da 

se seznani s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad10) Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020 
 
Uvodno obrazložitev poda direktor turizma Bled g. Tomaž Rogelj. Strukturni izziv so podnebne 
spremembe in pa prekomeren turizem. Za poslovni načrt bo narejen plan B glede na trenutna 
opažanja upada gostov. Sredstva bodo namenjena promociji skupaj z STO.  
 
g. Milan Rejc želi obrazložitev in sicer: stran 7 – uvedba novega koncepta prireditev: g. Rogelj 
odgovarja, da bo prireditveni prostor v okviru trgovskega centra in pod hotelom Park, da se tudi 
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oživi trgovski center, glasba pa tudi na spodnji ploščadi TC Bled, stojnice pa pod hotelom park. 
Vse to zaradi izgradnje blejske promenade. Stran 14 – revidirali vplive turizma na naravo – v 
skladu z zeleno shemo: g. Rogelj odgovarja da gre za mednarodni program in da je to 3 letni 
načrt, v skladu s katerim Turizem opravlja svoje dejavnosti. Stran 26 - uvedba taks za avtobuse: 
gre za smernice in ne za aktivnosti, ki jih bo turizem opravljal. Stran 29 – koliko je zaposlenih v 
poročilu ni razvidno: odgovor g. Roglja, da je na Turizmu Bled zaposlenih 9 ljudi. Predlaga se, da 
se finančni načrt korigira glede na trenutno situacijo upada turizma in da se ponovno obravnava, 
ko se bo stanje stabiliziralo. 
 
Lea Ferjan sprašuje tudi kako je s kartico mobilnosti v povezavi s Slovenskimi železnicami, 
predlaga tudi, da se pozove SŽ k obnovi stavne na železniški postaji. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da 

sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad11 )Pobude in predlogi 
 
Pobud in predlogov ni bilo. 
 
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 19:30 uri. 
 
 
Zapisala:     
Urška Kregar Cundrič       
 
 

Predsednik Odbora za  
gospodarstvo in turizem 
Milan Rejc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


