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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem  
torek, 16. 6. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled   
 

2. Odbor za družbene dejavnosti  
torek, 16. 6. 2020, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 

3. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 17. 6. 2020, ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled  

 
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje  

četrtek, 18. 6. 2020, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

četrtek, 18. 6. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled 
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Vabilo na sejo Odbora za gospodarstvo in turizem 
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 

8. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 17.00  

v sejni sobi Občine Bled.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru- 2 
3. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji plovil 
4. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020 
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019 
6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020   
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019  
8. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019 
9. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019- Saubermacher 

10. Pobude in predlogi 
 
 
 

 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 16 ali po el. 
pošti marija.ferjan@bled.si. 
 
 

Milan Rejc, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Marija Ferjan 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-4/2019-14 
Datum: 13.05.2020 
 

ZAPISNIK 
 

7. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,  
ki je bila v torek, 12.  05.  2020 ob 17.uri v sejni sobi Občine Bled. 

 
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem: 
Milan Rejc (predsednik), mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk, Anton Omerzel 
Odsotni: Nik Zrimec 
Ostali prisotni: Robert Klinar – direktor občinske uprave, Marija Ferjan – tajnik 
 
Pričetek seje Odbora za gospodarstvo in turizem je bila v točki 2 združena s sejo Odbora za 
družbene dejavnosti. 
Uvodoma je predsednik OGT Milan Rejc pozdravil vse prisotne. 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red. 
 
Predsednik odbora je dnevni red predlagal v potrditev: 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje  
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- že obravnavano 
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 plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru-že obravnavano 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled-že obravnavano 
6. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled -že obravnavano 
7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 

- že obravnavano 
8. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019-že 

obravnavano 
9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020 
10. Pobude in predlogi 

 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT je soglasno potrdili dnevni red 7. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine 
Bled. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 6. redne seje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT potrdi zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- že obravnavano 
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Milan Rejc je povedal, da je bilo gradivo že obravnavano na prejšnji seji, dodatno se mora odbor 
seznaniti le še s premoženjsko bilanco. Razprave pod to točko ni bilo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT se seznani s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT se seznani z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2019. 

 ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – Rebalans 1 
 
Direktor Robert Klinar je podal uvodno obrazložitev rebalansa.  
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel, Miran Vovk in Robert Klinar. Pogovarjali so se o 
redarstvu, izgradnji mosta v Piškovci in sredstvih namenjenih športu.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

OGT predlaga občinskemu svetu, 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. 
 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 
kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnih premoženjem Občine Bled za leto 2020-Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 
2020-Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 
2020-Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Ad 4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu 
po Blejskem jezeru- že obravnavano 
 
Milan Rejc je povedal, da je bilo gradivo že obravnavano na prejšnji seji. Razprave pod to točko ni 
bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 5. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v 
Občini Bled- že obravnavano 
 
Direktor občinske uprave občine Bled poda kratko obrazložitev namena spremembe Odloka o 
turistični taksi v občini Bled. Razprave na to točko ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o turistični taksi v Občini Bled. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 6. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bled - že obravnavano  
 
Milan Rejc je povedal, da je bilo gradivo že obravnavano na prejšnji seji. Razprave pod to točko 
ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme spremembe in dopolnitve Tehničnega 

pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 
2020- že obravnavano 
 
Milan Rejc je povedal, da je bilo gradivo že obravnavano na prejšnji seji. Razprave pod to točko 
ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Bled za leto 2020. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 8. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019- že 
obravnavano 
 
Milan Rejc je povedal, da je bilo gradivo že obravnavano na prejšnji seji. Razprave pod to točko 
ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga občinskemu svetu, da se seznani s Poslovno-računovodskim poročilom 

Turizma Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020 
 
Milan Rejc je v uvodu povedal, da svet zavoda Turizem Bled ni potrdil Poslovnega načrta 
Turizma Bled za leto 2020 in da je zavod v težkem položaju zaradi virusa Covid-19. 
 
Direktor Robert Klinar je podal informacije glede zmanjšanja prihodkov z naslova turistične 
takse v proračunu, posledično tudi sredstev, ki so namenjene zavodu za Turizem Bled. Potrebno 
bo pregledati vse obstoječe pogodbe, revidirati sistemizacijo ter pridobiti ostale soustanovitelje 
zavoda, da prispevajo k njegovemu delovanju.  
 
V obsežni razpravi so sodelovali Milan Rejc, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk, Anton 
Omerzel in Robert Klinar. Pogovarjali so se o številu zaposlenih na zavodu, o financiranju 
Turističnega društva Bled, o cenah storitev na Bledu in možnosti brezplačnega parkiranja, o 
napovedani tiskovni konferenci, realizaciji postavke Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem 
interesu, možnosti prijav LTO na razpise na ministrstvu, prevetritvi omejitev hitrosti na Bledu 
ter o ugledu Bleda.  
 
 
 
Ad 10. Pobude in predlogi 
 
Pobud in predlogov ni bilo. 
 
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 18.20. 
 
 
Zapisala:     
Marija Ferjan       
 
 

Predsednik Odbora za  
gospodarstvo in turizem 
Milan Rejc l.r. 
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Vabilo na sejo Odbora za družbene dejavnosti 
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 
 

8. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 17.00  

v  Poročni dvorani Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka  o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Antona Tomaža Linharta Radovljica  
3. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2019 

 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el. 
pošti polona.zalokar@bled.si. 
 
 
 

 
 

Dušan Žnidaršič, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Polona Zalokar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 

 



 
 

8 

 

Številka: 011-2/2019-14 
Datum:  13. 5. 2020 

 
 

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

ki je bila v torek, 12. 5. 2020,  ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled 
 
 

Prisotni:  Brigita Tišler – podpredsednica odbora, Vanja Piber, Aneta Varl, Alenka Hiti, Darko  
                   Mlakar.  
Odsotni: Ana Antloga. 
Ostali prisotni: Robert Klinar, direktor OU, Primož Lah, MIR,  Polona Zalokar, OU Občine Bled. 
 
S sklicem seje  so člani odbora prejeli sledeči DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- že obravnavano, 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2020 – Rebalans 1, 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Antona Tomaža Linharta Radovljica- že obravnavano, 
5. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture - že obravnavano, 
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2019- že obravnavano, 
7. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2019,  
8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju 

javnega glasila Občine Bled. 
 
Ad 1)  Potrditev zapisnika 6. seje odbora za družbene dejavnosti 

Člani odbora za družbene dejavnosti na zapisnik 6. seje niso imeli pripomb.  
Sprejeli so  
Sklep 1-1: 
Potrdi se zapisnik 6. seje odbora za družbene dejavnosti. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad 2) Sprejem Zaključnega računa  proračuna Občine Bled za leto 2019 
 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019 je odbor za družbene dejavnosti že 
obravnaval na 6. redni seji.  
Člani odbora so verificirali sklep, ki so ga že sprejeli na  6. redni seji, in sicer:   
Sklep 2-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019.   
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
ter sprejeli še dodatna sklepa: 
 
Sklep 2-3: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 
2019.  
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(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
Sklep 2-3: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Bled za leto 2019. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
           leto 2020 – Rebalans 1 
 
Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1 je podal direktor občinske uprave Robert Klinar. Povedal 
je, da se glede na znano situacijo (covid19), na veliko segmentih proračuna, na prihodkovni 
strani kaže bistveno zmanjšanje, po oceni, naj bi bilo od 3.624.000,00 do 3.800.000,00 € manj 
prihodkov.  Področja, kjer se pričakuje največja zmanjšanja so: NUSZ pravnih in fizičnih oseb, 
davek na promet nepremičnin, dediščine in darila, občinska taksa, turistična taksa, prihodki od 
najemnin, od komunalnih prispevkov, od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč, od parkirnin, 
pristaniških pristojbin, eko sklada za turistični vlakec…, po oceni za cca. 3.800.000,00 €. Zato je v 
tokratnem rebalansu proračuna predvideno ustrezno zmanjšanje odhodkov za cca. 2.960.000,00 
€. Glavna zmanjšanja predstavljajo projekti, ki so delno ali v celoti prestavljeni v leto 2021 
(Blejska promenada, igrišče ob Vrtcu Bled, del sredstev za MGC Vezenine Bled, meteorno 
kanalizacijo, javno razsvetljavo), sofinanciranje dejavnosti LTO, električni vlakec, kjer na razpisu 
nismo bili uspešni, zimska služba, kolesarska povezava Bled-Bohinj, urejanje obale blejskega 
jezera, za 1/3 se zmanjšujejo tudi vsi javni razpisi …itd. Povečanje odhodkov pa predstavlja Most 
Piškovca za 99.000,00 €, kjer je delež sofinanciranja celotne investicije Občine Bled 40%, kar v 
letu 2020 predstavlja 103.000,00 € in v letu 2021 še 145.000,00 €. 
Glede na veljavni proračun Občine Bled za leto 2020 te spremembe skupaj predstavljajo 
zmanjšanje na prihodkovni strani za 3.624.705,42 € ter zmanjšanje na odhodkovni strani za 
2.787.113,64 €, kar v predlaganem rebalansu proračuna dokončno pomeni povečanje odhodkov 
nad prihodki v višini - 2.045.790,73 €. Vir pokritja te razlike bo v prenosu neporabljenih 
sredstev iz leta 2019.  
V razpravi so sodelovali Darko Mlakar, Alenka Hiti, Brigita Tišler in Aneta Varl. Glede na znano 
situacijo, so  izrazili razumevanje nad predlaganimi spremembami v predlogu rebalansa. 
Po končani razpravi so sprejeli     
 
Sklep 3-1:  
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
Sklep 3-2:  
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Letni 
izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1.  
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
Sklep 3-3: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2020 - Rebalans 1.  
(5ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
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Sklep 3-4: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Stanovanjski program Občine Bled za leto 2020-Rebalans 1.  
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
Sklep 3-5: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Letni 
program športa v Občini Bled za leto 2020- Rebalans 1. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
 
Ad 4) Sprejem Osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega  
           zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 
Osnutek odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica je odbor za družbene dejavnosti že obravnaval na 6. redni seji.  
Člani odbora so verificirali sklep, ki so ga že sprejeli na  6. redni seji, in sicer:   
 
Sklep 4-1:  
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica.  
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad5) Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture 
           na področju kulture  
 
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
je odbor za družbene dejavnosti obravnaval na 6. redni seji. 
Člani odbora so verificirali sklep, ki so ga že sprejeli na 6. redni seji: 
 
Sklep 5-1:  
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture.  
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad6) Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2019 
 
S Poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2019 se je odbor za družbene dejavnosti seznanil na 
svoji 6. redni seji.  
Člani odbora so verificirali sklep, ki so ga že sprejeli na 6. redni seji: 
 
Sklep 6-1:  
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da Sprejme 
Poslovno poročilo zavoda za kulturo Bled za leto 2019. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
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Ad7)  Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, 
Bohinj in Železniki za leto 2019 
 
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019 
je navzočim predstavil  Primož Lah, vodja MIR občin Bled, Bohinj in Železniki. 
Poudaril je, da je bilo leto 2019 za njih uspešno, realizirali so večino vseh ključnih ciljev, 
opredeljenih v letnem načrtu dela. Veliko pozornosti so namenili nadzorom na terenu, zlasti na 
področju hitrosti in mirujočem prometu, zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red 
in mir. Na področju inšpekcijskih nadzorov je bilo v letu 2019 skupno vodenih 435 upravnih 
postopkov, kar je 31,02% več kot v letu 2018, od tega za Občino Bled 225 postopkov. Na 
področju redarstva je bilo v Občini Bled v letu 2019 evidentiranih 16247 kršitev, kar predstavlja 
47,02 % več kot v letu 2018. Od tega na področju mirujočega prometa 8230 kršitev (30,84 % več 
kot v letu 2018), 7559 kršitev je bilo s področja hitrosti (61,83 % več kot v letu 2018), s področja 
javnega reda in miru 152 kršitev in 306 drugih kršitev (5 krat več kot v letu 2018). V letu 2019 je 
bilo izdanih 9545 plačilnih nalogov (72,73 % več kot v 2018) in 380 odločb o prekršku (91,92 % 
več kot 2018). Zoper izdane akte so kršitelji vložili 41 ugovorov in 388 zahtev za sodno varstvo. 
Razlog za povečanje števila kršitev v letu 2019 je bilo zlasti povečano število obiskovalcev oz. 
turistov v občini. Ob koncu je opozoril še na kadrovski primanjkljaj, ki je najbolj očiten v času 
turistične sezone. Po uveljavitvi novega Odloka o ustanovitvi MIR občin Bled, Bohinj in Železniki 
in posledično spremembo sistemizacije predvidevajo postopno kadrovsko okrepitev  s šestimi 
novimi sodelavci.  
V razpravo so se vključili Aneta Varl, Darko Mlakar, Brigita Tišler. Po končani razpravi so sprejeli 
 
Sklep 7-1: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Ad8) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in  
           izdajanju javnega glasila Občine Bled. 
 
Osnutek odloka je navzočim predstavila Polona Zalokar, višja svetovalka za gospodarske in 
družene dejavnosti. Povedala je, da je Svet javnega glasila Blejske novice na svoji 2. seji, 6. 2. 
2020 sprejel odločitev, da se pristopi k novelaciji predmetnega odloka, saj so se tekom izdajanja 
Blejskih novic pokazale nekatere vsebine, ki bi jih bilo potrebno v obstoječem odloku vsebinsko 
oz. tehnično spremeniti oz. dopolniti. Vsi predlogi, ki so jih na Svetu javnega glasila predlagali, so 
upoštevani v predlaganem Osnutku odloka.  Po vsebini so spremembe in dopolnitve sledeče:   

- v 3. alinei 6. člena obstoječega Odloka, se za besedilom delovanju strank, doda še 
besedilo »neodvisnih list«;  

- besedilo 11. člena Odloka se formulira tako, da bo jasno, da je tudi odgovorni urednik 
član uredniškega odbora, zato se spremeni, tako, da se po novem glasi: »Glasilo ureja 
tričlanski uredniški odbor. Član je odgovorni urednik, ki imenuje ostala dva člana 
uredniškega odbora«;  

- v 12. členu se črta besedilo  6. alinee, ki govori o tem, da odgovorni urednik predlaga 
Svetu javnega glasila sprejem cenika avtorskih honorarjev ter reklamnih in drugih 
sporočil, to ni njuna naloga;  

- v 13. členu se spremeni besedilo 2 alinee, ki govori o obsegu glasila, ki se lahko trži.  
Sedaj veljavni Odlok je namreč omogočal skupaj največ 50 % obsega glasila za 
oglaševanje, s predlagano spremembo in dopolnitvijo Odloka pa se to spreminja, tako, da 
se dovoli največ 4 strani obsega za oglaševanje;    
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- v 19. členu Odloka se v 4 alinei črta besedilo »pomočnika odgovornega urednika« in 
nadaljuje z besedilom »in članov uredniškega odbora.«, saj funkcije pomočnika 
odgovornega urednika nimamo; 

- 19. členu obstoječega Odloka se doda še drugi odstavek, kjer se uredi oglaševanje pod 
posebnimi pogoji izven kvote, za javne zavode in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
Občina Bled. Doda se besedilo, da : »javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica 
je Občina Bled, se v glasilu lahko oglašujejo pod posebnimi pogoji in izven kvote, ob 
predhodnem soglasju Sveta javnega glasila«.   

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, nato so sprejeli  
 
Sklep 8-1: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega 
glasila Občine Bled. 
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO) 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  
 

Zapisala 
Polona Zalokar, l. r.   

                                                                                  Podpredsednica odbora 
                                                                                                                      Brigita Tišler, l. r.  
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Vabilo na sejo Statutarno-pravne komisije 
  
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 

8. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 17. 6. 2020, ob 18.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka  o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Antona Tomaža Linharta Radovljica  
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru - 2 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o urejanju cestnega 

prometa v občini Bled - 8 
5. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji plovil  

 
 
 
 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 33 ali po      
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si. 
 
 

Boštjan Ploštajner, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnica komisije Aleksandra Žumer 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-1/2019- 16 

Datum: 13.5. 2020 

ZAPISNIK 

7. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 13. maja 2020, ob 

17. 00 uri  v  Sejni sobi Občine Bled 

 

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

Vernig  

Odsotni: predsednik Boštjan Ploštajner 

Občinska uprava:  tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

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

Občine Bled začel namestnik predsednika SPK, g. Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost 

članov SPK in sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

6. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 11.3.2020 
7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- že obravnavano 
8. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2020 – Rebalans 1 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica- že obravnavano 
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu 

po Blejskem jezeru- že obravnavano 
11. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v 

Občini Bled- že obravnavano 
12. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture - že obravnavano 
13. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s 

komunalnimi odpadki na območju Občine Bled - že obravnavano 
14. Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 

prostora RE-6 Lip Bled 
15. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in 

izdajanju javnega glasila Občine Bled 
 

Predlagano je bilo, da se točke, ki so bile že obravnavane ne obravnavajo ponovno, zato je bil 

predlagan sledeči dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 11.3.2020 
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2020 – Rebalans 1 
3. Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 

prostora RE-6 Lip Bled 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in 

izdajanju javnega glasila Občine Bled 
 

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

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 7. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  
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Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 6. redne seje komisije z dne 11.3.2020 
 
Ni bilo pripomb. 
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 6. redne seje komisije z dne 11. 3.2020.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 

 
Točka 2:  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 za obravnavo.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 3: Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote 
urejanja prostora RE-6 Lip Bled 
 
Popraviti preambulo-navedbo objave Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, pravilno: 
Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17)  

 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo, 
popravi naj se preambula.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 4: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled 
 
G. Vernik predlaga, da se preveri veljaven odlok z vidika, kakšna je pristojnost časopisnega sveta 
in če so te zakonito določene. Pripomba se nanaša že na obstoječo, veljavno določbo Odloka. 
Predlaga, da se pridobi mnenje o pristojne institucije. To naj bi bilo Ministrstvo za kulturo. 
   
Ostalih formalno pravnih pripomb ni bilo. 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 4.1 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov.  

Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI) 
 

SKLEP 4.2 
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Pridobi se mnenje pristojnih institucij o zakonitosti v odloku določenih pristojnosti 
časopisnega sveta. 

Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI) 
  
 

G. Mežani izpostavi, da Poslovnik določa, da je na vsaki seji druga točka po vrsti Pobude in 

vprašanja svetnikov. 

 

Seja je bila zaključena ob 17:15. 

 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Predsednik SPK 

         Boštjan Ploštajner  
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Vabilo na sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 

8. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 17.00 

v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019 
3. Sprejem  Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled 
4. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el. 
pošti natasa.hribar@bled.si. 
 
 

Jakob Bassanese 
 predsednik odbora  

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave  
- poročevalci k točkam dnevnega reda 



 
 

18 

 

Številka: 011-5/2019-14 

Datum: 14.5.2020 

 

 

Z A P I S N I K 

7. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje 

 

ki je bila v četrtek, 13.5.2020, s pričetkom ob 17:00 v  sejni sobi Občine Bled. 

 

Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, dr. Hugo Zupan, Rok Poklukar, Srečko Vernig, Jana 

Špec; 

Opravičil: Boštjan Ploštajner; 

Ostali prisotni: Nataša Hribar; 

 

S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega  reda  6. seje Odbora za proračun in 

občinsko premoženje: 

 

1.    Potrditev zapisnika 6. redne seje 

2.    Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- že obravnavano 

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

2020 – Rebalans 1 

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

na območju Občine Bled - že obravnavano 

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

Bled - že obravnavano 

 

Gradivo k vsem  točkam  dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine:   http://www.e- 

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

 

Predsednik odbora uvodoma pove, da so bile točke dnevnega reda 2., 4. in 5. že obravnavane in 

sprejeti sklepi k tem točkam na prejšnji seji odbora dne 12.3.2020, zato predlaga, da se 

navedenih točk ne obravnava ponovno in, da se k zapisniku priloži zapisnik 6. seje odbora za 

proračun in občinsko premoženje z dne 12.3.2020. Dodatno se pri točki 2. obravnava 

Premoženjska bilanca občine Bled za leto 2020. 

 

V potrditev predlaga naslednji dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika 6. redne seje 

2.    Sprejem  Zaključnega   računa   proračuna   Občine   Bled  za   leto  2019   –   dodatno 

Premoženjska bilanca Občine Bled za leto 209; 

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

leto 2020 – Rebalans 1 

 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 7. 

redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje s predlogom predsednika, da se k 

zapisniku priloži zapisnik 6. seje Odbora z dne 12.3.2020. 

 

Glasovanje: 5 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 6. redne seje odbora 

 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 6. redne seje Odbora 

za proračun in občinsko premoženje. 

 

Glasovanje: 5 prisotni  ( 5 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 

AD 2. 

 

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 – dodatno 

premoženjska bilanca Občine Bled za leto 2019 

 

Predsednik odbora je povedal, da je bilo gradivo k tej točki že obravnavano na prejšnji seji 

odbora 

12.3.2020, dodatno se mora odbor seznaniti le še s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 

2019, katero na kratko obrazloži Nataša Hribar. 

 

Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

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

sprejme sklep, da se Občinski svet seznani s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 

2019. 

 

Glasovanje:  6 prisotni   ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklepi so sprejeti.. 

 

 

AD 3. 

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

2020 – Rebalans 1 
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Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Izpostavila je razloge za sprejem rebalansa in 

večje spremembe na strani prihodkov in odhodkov v primerjavi s sprejetim proračun om za leto 

2020. 

 

Razprava: 

Potekala je razprava okoli trenutne situacije zaradi koronavirusa in posledično velikega izpada 

prihodkov turistične takse, ki predstavlja največji namenski vir pokritja stroškov Turizma Bled. 

Člani odbora niso izključili možnosti še enega rebalansa v letu 2020, ko bo znano kakšen bo 

izpad prihodkov v proračunu posledično zaradi nastale situacije. 

Jana Špec: potrebno bi bilo nameniti več sredstev za delovanje Turizma Bled, vendar zaradi 

trenutne situacije to ni možno. 

Jaka Bassanese: O povečanju sredstev namenjenih Turizmu Bled z drugim rebalansom bomo 

lahko razpravljali ob doseganju določenih pogojev (sistemizacija delovnih mest v Turizmu Bled 

prilagojena situaciji in, da bo tudi ostalo gospodarstvo prispevalo sredstva za delovanje Turizma 

Bled). Seveda pa je glavni pogoj vzdržnost javnih financ. 

 

 

Po razpravi predsednik da na glasovanje 

PREDLOG SKLEPOV: 

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

sprejme sklepe: 

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 načrta pridobivanja in 

Razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2020- 

Rebalans 1. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled v letu 2020- 

Rebalans 1. 

 

 

Glasovanje:  6 prisotni   ( 6 ZA,  0 PROTI )                  Sklepi so sprejeti. 

 

Seja je bila  zaključena ob  17:55  uri. 

 

Zapisnik pisala: 

Tajnica odbora: Nataša Hribar 

 

PREDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN OBČINSKO PREMOŽENJE 

Jakob Bassanese
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Vabilo na sejo Odbora za prostor,  infrastrukturo in varstvo okolja 
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013,30/17)  

sklicujem 
 
 

8. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru- 2 
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o urejanju cestnega 

prometa v občini Bled - 8 
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019 
5. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter 
program izvajanja za obdobje od 2020 

6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020   
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019  
8. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019 
9. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019- Saubermacher  

10. Sprejem  Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled 

11. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 21 ali po el. 
pošti promet@bled.si. 
 
 

Mihaela Pesrl, l. r. 
Predsednica odbora 

 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Urška Kregar Cundrič 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda   



 

 

Številka: 011-3/2019-15  
Datum: 15. 5. 2020  
 

ZAPISNIK 
 
7. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 
14. 5. 2020, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani odbora: 
Mihaela Pesrl - predsednica odbora, Klemen Rešek – podpredsednik odbora, člani: Janez Brence, 
Marijeta Gogala, Ljuba Kapus, Gregor Jarkovič, Anton Mežan 
 
Ostali prisotni: Robert Klinar, Peter Lovšin (pri točki 3), Saša Repe 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda. Na dnevnem redu seje občinskega 
sveta so točke, ki jih je odbor že obravnaval na 6. redni seji, zato so člani odbora soglasni, da 
obravnavajo le naslednje točke: 
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje  
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – 
rebalans 1  
3. Sprejem Sklepa o potrditvi  Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-
6 Lip Bled 
 
Janez Brence je vezano na že obravnavano točko Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega 
pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled dodal, da poziva 
pripravljavca gradiva, naj oblikuje pravilnik cen komunalnih storitev, ki bo opredeljeval tudi 
način zaračunavanja za turistično namestitvene objekte. Predlaga, naj se oblikuje končni cenik, 
ki bo objavljen v uradnem glasilu.  
 
Ad 1) Potrditev zapisnika 6. redne seje 
Ljuba Kapus je podala pripombo na zapisnik v delu obravnave osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. Prosi, da se v zapisniku navedejo 
pripombe, ki jih je podala, ter zapiše zagotovilo direktorja občinske uprave, da bodo pripombe 

obravnavane v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev plovbnega režima, ki bo sledil 

po spremembah in dopolnitvah OPN.   
Pripombe so naslednje: 

- 5. člen: Skrbnik je dolžan letno (v času izdaje dovoljenj) organizirati izobraževanje o 
plovbnem režimu in njegovem pravilnem izvajanju za izvajalce javnega prometa in 
oddajalce plovil. 

- 8. člen: Upravljalci pristanišč in vstopno izstopnih mest so se dolžni udeležiti 
izobraževanja o izvajanju določil odloka o plovbnem režimu, ki ga je dolžan letno 
organizirati skrbnik odloka 

- 13. člen: Dovolilnica se izda v obliki 2 večjih vinjet na posamezen čoln, različnih barv za 
posamezno pristanišče in oštevilčena. Eno vinjeto oddajalec prilepi na čoln, drugo na 
pristaniško mesto čolna. Enak način dovolilnic se uporablja tudi za vsa druga plovila 
(sup, kajak...), ki se oddajajo.  

- predlog posebnega člena o obveznem informiranju uporabnikov o pravilih plovbe po 
jezeru –prednosti,  prepovedi, priobalni pas, informacije o dovoljenih vstopnih 
izstopnih točkah…  - informativni flajer 

- predlog posebnega člena o prepovedi plovbe v varovanem območju Njivic – zaradi 
zaščite prostoživečih živali in zagotavljanje miru v njihovem bivališču velja popolna 
zapora prometa za vsa plovila najmanj  20m ? od meja trstišča. Izjema so reševalna 
plovila in vstop plovil za vzdrževanje prostora.  

- predlog posebnega člena o varni plovbi za uporabnika  -  zaradi zaščite življenj vseh 
udeležencev plovbnega prometa mora pletnar ali oddajatelj čolna vsem uporabnikom 
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ponuditi rešilne jopiče, obvezna nošnja rešilnih jopičev velja za otroke do   ?   .leta in za 
neplavalce, v pletnjo se ne sme sprejeti in oddajalec ne sme oddati plovilo vidno vinjeni 
osebi, v primeru izgleda neurnega vremena morajo pletnarji  nemudoma prekiniti 
prevoze in oddajalci nemudoma prekiniti z oddajanjem plovil.  

 
- predlog posebnega člena o prednosti v prometu na jezeru – prednost v prometu imajo 

reševalna, gasilska, policijska  in športna plovila ter prostoživeče živali.    
- predlog posebnega člena o nadzoru prometa na jezeru – nadzor nad upoštevanjem pravil 

odloka se občasno izvaja tudi na območju jezera z najetim čolnom, nadzor se izvede v 
smislu upoštevanja odloka s strani prevoznikov in oddajalcev plovil, po drugi strani pa se 
v primeru neustrezne uporabe ali vedenja najemnika plovila izvaja svetovanje in 
opominjanje o pravilih iz odloka. 

- predlog posebnega člena o oddajanju supov v smislu plačevanja pristojbine na skupine 
več od 2+1, oddajanje SUPOV le za omejeno  število in z dovolilnico občine. Oseba, ki je 
vodnik skupin, mora imeti  pridobljeno licenco po določbah SUP zveze ali najmanj izpit iz 
reševanja iz vode. 

- ker smo na Bledu, bi bilo lepo, če bi uporabljali domača poimenovanja, zato predlagamo, 
da se v odloku pristanišče v pristan in pletnja v pletno. 

- grafika: doda se vrisana zaščitena cona Njivic  
 
Materialne posledice predlaganih sprememb: 
-zaščita območja Njivic z bojami – naravnimi, določitev koordinat  in jasna označitev prepovedi 
vplutja  
- priprava vinjet za označevanje plovil in njihovih privezov 
-priprava informativnih flajerjev za najemnike plovil  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejme zapisnik 6. seje odbora s 
pripombami Ljube Kapus.  
ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 2) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – rebalans 1  
 
Obrazložitev je podal Robert Klinar. V razpravi je bilo podano vprašanje glede znižanja 
prihodkov na račun zniževanja najemnin poslovnih prostorov. Podana je bila pripomba, zakaj 
delež zmanjševanj obveznosti ni povsod enak – primerljiv z oceno 75 % primanjkljaja turistične 
takse. Pojasnjeno je bilo, da se najemnine kot tudi druge taksne obremenitve usklajujejo ločeno, 
glede na različne dejavnosti in časovne termine delovanja uporabnikov prostorov ali 
zavezancev, zato delež zmanjševanja ni povsod enak. Podano je bilo tudi vprašanje, ali bo Zavod 
za kulturo Bled lahko poravnal predvidene obveznosti do Občine bled, ki so zavedene kot 
prihodki proračuna. Pojasnjeno je bilo, da so ta sredstva v proračunu ZKB zagotovljena.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – 
Rebalans 1.  
ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 

 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Letnega 
izvedbenega načrta financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-
Rebalans 1.  
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ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 

 
3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga dopolnitev Letnega 
načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 
2020 - Rebalans 1.  
ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 

 
4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Stanovanjskega 
programa Občine Bled za leto 2020-Rebalans 1.  
ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 

 
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Letnega 
programa športa v Občini Bled za leto 2020- Rebalans 1. 
ZA 7, PROTI 0, PRISOTNIH 7 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 3) Sprejem Sklepa o potrditvi  Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 
prostora RE-6 Lip Bled 
Obrazložitev je podal zunanji občinski urbanist Peter Lovšin. V razpravi je prevladalo mnenje 
članov odbora, da je oblikovanje objekta potrebno uskladiti z določili veljavnega OPPN – tako 
glede višine objekta do 8,5 m, ki velja v enoti E-2, odmikov, kot tudi glede pogoja izvedbe 
vzhodne fasadne stene v funkciji protihrupne zaščite in ozelenitve z zunanje strani. Gregor 
Jarkovič meni, da je k postavitvi objekta potrebno pridobiti soglasje mejašev. Marijeta Gogala je 
opozorila na zapis, da gre za nezahtevni objekt, pri čemer meni, da bodo ne glede na predvideni 
šotor kot prefabrikat potrebni gradbeni posegi za temeljenje le-tega, zaradi česar objekt ne bo 
izpolnjeval meril za nezahtevni objekt. V razpravi je prevladalo tudi mnenje, da tovrstni postopki 
za postavitev šotora kot začasnega objekta negirajo arhitekturno kakovost objektov, za katero si 
sicer v postopkih sprejema prostorskih aktov prizadevamo. Pojasnjeno je bilo, da v praksi ne bo 
šlo za začasen objekt, saj slovenska zakonodaja ne predvideva gradbenega dovoljenja za začasen 
objekt. Po razpravi so člani odbora glasovali o sklepu: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Sklepa o potrditvi  
Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 Lip Bled s 
pripombami: 

- višinski gabarit objekta se omeji z 8,5 m,  
- odmik objekta se omeji z gradbeno mejo iz OPPN,  
- vzhodna fasada objekta mora biti izvedena kot protihrupna stena z ozelenitvijo z 

zunanje strani, 
- dikcija nezahtevni objekt naj se izbriše. 

  
ZA 6, PROTI 0, PRISOTNIH 6 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 18.15. uri. 
 
Zapisala:     
Saša Repe       Predsednica Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 
 Mihaela Pesrl 

 


