Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Odbor za gospodarstvo in turizem
torek, 1. 12. 2020, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
2. Odbor za družbene dejavnosti
torek, 1. 12. 2020, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
3. Statutarno-pravna komisija
sreda, 2. 12. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 3. 12. 2020, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 3. 12. 2020, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE 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
10. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 1. 12. 2020, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
4. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Bled -2
5. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021
6. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom
7. Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »EZTS Alpine
Pearls z omejeno odgovornostjo
8. Pobude in predlogi
9. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021

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: 011-4/2019-18
Datum: 15. 09. 2020
ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,
ki je bila v torek, 15. 9. 2020 ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem:
Milan Rejc (predsednik), Boštjan Razinger, mag. Lea Ferjan, Miran Vovk.
Opravičeno odsoten: Franc Sebanc.
Odsoten: Anton Omerzel, Nik Zrimec.
Ostali prisotni:
Štefan Korošec, Infrastruktura Bled
Robert Klinar, direktor občinske uprave
Marija Ferjan– tajnica odbora
Uvodoma je predsednik OGT Milan Rejc pozdravil vse prisotne.
Seja se je pričela ob 17.00 uri, na njej so bili prisotni tudi člani Odbora za družbene dejavnosti.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red.
Predsednik odbora je dnevni red predlagal v potrditev:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
4. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
5. Pobude in predlogi
PREDLOG SKLEPA:
OGT je soglasno potrdili dnevni red 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine
Bled.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2020 – Rebalans 2 in
Ad 2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Robert Klinar je predstavil gradivo za obe točki dnevnega reda.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Milana Rejca je zanimalo ali je indeks 4 pri kontu 4027 – kazni in odškodnine napačen? Zanimala
ga je tudi Cesta Gorenjskega odreda, saj je veliko pritožb ter, če je pripravljen spisek obnov cest,
ki bodo izvedene v prihodnjem letu. Izpostavil je tudi potrebo po nakupu zemljišča za dom
starejših občanov.
Mag. Lea Ferjan je predlagala, da je dom potrebno vključiti v OPN.
Robert Klinar bo preveril, če je prišlo do napake pri indeksu in odgovor še sporočil. Spisek
prioritetnih ureditev vzdrževanja cest bo del proračuna in bo pripravljen do decembra. Cesto
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Gorenjskega odreda bodo urejali z nasutjem in vzdrževanjem. Povedal je še, da se je razmišljajo
o odkupu parcel pri LIP-u, vendar se je lastnik premislil. Posledično se še zbirajo ideje in
predlogi za primerno lokacijo doma za starejše občane.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2020 z izvzemom zemljišč
s parc. št. 475/9 k. o. Rečica, ter delom parc. št. 704/12 k. o. Želeče, parc. št. 913/1, 914/1
k. o. Bohinjska Bela, 477/2 k. o. Rečica iz javnega dobra - Rebalans 2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja
kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto
2020-Rebalans 2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto
2020- Rebalans 2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2021
ZA 5, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Stanovanjskega programa Občine
Bled za leto 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega programa športa v Občini
Bled za leto 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega izvedbenega načrta
financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
OGT potrdi zapisnik 8. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Štefan Korošec je predstavil odlok.
V razpravi sta sodelovala Milan Rejc in mag. Lea Ferjan. Pogovarjali so se pokopališki in
pogrebni dejavnosti, o izvajalcih teh dejavnosti in o raztrosu pepela ter pokopu brezdomcev.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Bled.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 5. Pobude in predlogi
Pobud in predlogov ni bilo.
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 18.05.
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
10. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v torek, 1. 12. 2020, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021

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
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Datum: 15. 09. 2020
Štev: 011-2/2019-18
ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti Občine Bled,
ki je bila v torek, 15. 09. 2020 ob 17.uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Brigita
Tišler – podpredsednica odbora, Vanja Piber, Aneta Varl, Ana Antloga, Alenka Hiti, Darko Mlakar
Ostali prisotni: Robert Klinar- direktor občinske uprave, Neja Gašperšič- strokovna služba OU
Uvodoma je predsednik Dušan Žnidaršič pozdravil vse prisotne.
Seja se je pričela ob 17.00 uri, na njej so bili prisotni tudi člani Odbora za gospodarstvo in
turizem Občine Bled.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red.
Predsednik odbora je članom predlagal dnevni red v potrditev:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
Potrditev dnevnega reda 9. redne seje
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno potrdili dnevni red 9. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti Občine Bled.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Ad 1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2020 – Rebalans 2
Direktor občinske uprave Robert Klinar je predstavil gradivo.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 2
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za
leto 2020 z izvzemom zemljišč s parc. št. 475/9 k. o. Rečica, ter delom parc. št. 704/12 k.
o. Želeče, parc. št. 913/1, 914/1 k. o. Bohinjska Bela, 477/2 k. o. Rečica iz javnega dobra Rebalans 2
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
7

PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni izvedbeni
načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 2.
7 A , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Stanovanjski
program Občine Bled za leto 2020-Rebalans 2.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program
športa v Občini Bled za leto 2020- Rebalans 2.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Ad 2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Direktor občinske uprave Robert Klinar je predstavil gradivo.
V razpravi ja Darko Mlakar vprašal, kakšen je terminski plan prenove mosta v Piškovci.
Direktor OU Robert Klinar je odgovoril, da je decembra 2020 predviden podpis pogodbe z
izvajalcem, zaključek del pa je predviden poleti 2021.
Ano Antloga je zanimalo, kaj pomeni izraz »kolesarjem prijazna infrastruktura«. Gre za ureditev
infrastrukture za kolesarje, kot na primer: polnilnice za e-kolesa, kolesarska postajališča, ipd.
Tukaj je mišljen tudi projekt, ki je vreden 17 mio Eur, in sicer kolesarska steza med Bohinjem in
Bledom. Za občino Bled in Bohinj sta predvidena 2 mio Eur kohezijskih sredstev.
Milan Rejc je ob predpostavki, da se tudi člani Odbora za družbene dejavnosti strinjajo,
predlagal, da se v prihodnosti v občinskih dokumentih predvidi nakup zemljišča za izgradnjo
doma starostnikov. Direktor OU Robert Klinar je odgovoril, da je sprememba namembnosti v
središču Bleda s strani uradnih soglasodajalcev skoraj nemogoča. Potrebno bi bilo razmišljati o
možnostih izven središča Bleda. Lea Ferjan je dodala, da bi bilo to potrebno v prihodnjih letih
upoštevati v OPN-ju.
Po razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednje sklepe:
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2021.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2021
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
8

PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog
Stanovanjskega programa Občine Bled za leto 2021.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega
programa športa v Občini Bled za leto 2021.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega
izvedbenega načrta financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti
dejavnosti Občine Bled.
7 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

potrdi zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene

Predsednik je sejo odbora zaključil ob 17.30.
Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Dušan Žnidaršič
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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
10. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 2. 12. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
4. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Bled -2
5. Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Bled-predlagatelj svetnik Milan Rejc

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: 011-1/2019-20
Datum: 16. 9. 2020
ZAPISNIK
9. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 16. septembra
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,
Drugi: Matic Račič, Infrastruktura Bled d.o.o.
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 podpredsednika SPK, g. Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in
sklepčnost.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2020 – Rebalans 2
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
4. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled

Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije so sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 8. redne seje Statutarno pravne
komisije.
Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI)

Točka 1: Potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije z dne 17.6.2020
Ni bilo pripomb.
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 8. redne seje komisije z dne 17. 6.2020.
Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI)

Točka 2: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2020 – Rebalans 2
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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 predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Formalnih pripomb ni bilo.
G. Brence je izpostavil, da bi bilo smiselno pripraviti dvoletni proračun.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI)
Točka 4: Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
G. Račič, Infrastruktura Bled d.o.o., je podal osnovna pojasnila o novem odloku.
Izvedla se je razprava o izvajanju službe, primarno glede 24-urne dežurne službe.
G. Jarkovič je podal pripombo glede nadzora, predlaga, da se določi kot nadzorni organ tudi
redarja in ne zgolj inšpektorja, saj bo to v praksi veli bolj učinkovito.
Globe naj se določijo svoje, LS lahko predpiše samo fiksno in ne v razponu. Predlaga minimum.
Drugih formalno pravnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo, do
predloga odloka naj se opredeli do podanih pripomb v razpravi.
Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI)
Točka 5: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled
Podana so bila pojasnila glede vsebine sprememb.
Izpostavljena so bila parkirišča, da bomo dajali črnograditeljem »odpustke«, ker zahtevamo
priklop na JI. Dana so bila pojasnila, da ne gre za razlikovanje med črnograditelji in legalnimi,
bistveno je, ali je parcela priključena na posamezno KI.
Člani zahtevajo, da strokovne službe podajo pojasnila, kako se odmerja NUSZ za parkirišča, ki
nimajo ustrenih dovoljenj.
Izpostavljena je bila tudi tematika ustreznih namembnosti apartmajev. Pojasnjeno je bilo, da se v
praksi pri NUSZ odmerja glede na dejansko rabo in ne glede na rabo izhajajočo zgolj iz dovoljenj.
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Drugih formalno pravnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI)

Seja je bila zaključena ob 18:00.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Podpredsednik SPK
Gregor Jarkovič
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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
10. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 3. 12. 2020, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
2. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Bled -2
3. Potrditev zapisnika 9. redne seje
4. Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Bled-predlagatelj svetnik Milan Rejc

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
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Številka: 011-5/2019-18
Datum: 17.9.2020
ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v četrtek, 17.9.2020, s pričetkom ob 17:00 uri v sejni sobi Občine Bled. Seja je bila
skupna z Odborom za prostor in varstvo okolja.
Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, dr. Hugo Zupan ( 17:05), Rok Poklukar, Srečko
Vernig;
Opravičili: Jana Špec, Boštjan Ploštajner;
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Robert Klinar;
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Odbora za proračun in
občinsko premoženje:
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2;
6. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021;
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled;
8. Potrditev zapisnika 8. redne seje.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: http://www.ebled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 9.
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 4 prisotni ( 4 ZA, 0 PROTI )

Dnevni red je sprejet.

AD 1.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar z obrazložitvijo povečanj / zmanjšanj
sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020. Skupni prihodki in posledično
skupni odhodki so se znižali za 526.192,45 €. Podrobna obrazložitev povečanj in zmanjšanj je
razvidna iz Priloge I: Ekonomska klasifikacija.
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2019 v leto 2020 znaša 2.045.790,73 €, s tem je proračun
uravnotežen.
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Člani odbora za proračun in občinsko premoženje niso imeli pripomb.
Razprave ni bilo, zato 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 2.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2020 z izvzemom zemljišč s
parc. št. 475/9 k. o. Rečica, ter delom parc. št. 704/12 k. o. Želeče, parc. št. 913/1, 914/1 k. o.
Bohinjska Bela, 477/2 k. o. Rečica iz javnega dobra - Rebalans 2.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v
Občini Bled v letu 2020-Rebalans 2.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2020Rebalans 2.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2020Rebalans 2.
Glasovanje: 5 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )

Sklepi so sprejeti.

AD 2.
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar z obrazložitvijo povečanj / zmanjšanj
sredstev v primerjavi z Rebalansom 2-2020. Pove, da je predlog proračuna za leto 2021
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optimistično naravnan, s predpostavko, da bo kriza korona virusa popustila. Podrobna
obrazložitev povečanj in zmanjšanj je razvidna iz Priloge I: Ekonomska klasifikacija.
Predviden prenos neporabljenih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 je znaša 1.030.000,00 €, s tem
je proračun uravnotežen.

Člani odbora za proračun in občinsko premoženje niso imeli pripomb.
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 proračunu občine Bled za leto 2021 in, da se o predlogu s pripombami
opravi javna razprava.
Glasovanje: 5 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )

Sklepi so sprejeti..

AD 3.
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar. Od sredine leta 2018 je Ministrstvo za
okolje in prostor izvajalo sistematični naknadni nadzor zakonitosti nad izvajanjem predpisov s
področja NUSZ, med drugim tudi v Občini Bled. Opozorilo je na posamezne neskladnosti v
obstoječem Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 71/2015, v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki se s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami odloka odpravljajo:
(1) Spremeni se 3. odstavek 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015; v nadaljnjem besedilu: Odlok), tako
da se glasi:
»Za družbene dejavnosti (javne ustanove s področja zdravstva, izobraževanja, kulture, umetnosti
in druge socialne storitve, požarna varnost, civilna zaščita, kulturna, folklorna, športna in druga
društva, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, amaterska gledališča, osnovno izobraževanje,
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predšolsko varstvo, kulturne dejavnosti) se upošteva 20 % dodeljenih točk iz poslovne
namembnosti zazidanega stavbnega zemljišča.«
(2) 3. alineja 1. odstavka 10. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»- površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in drsališč, kampov, nepokritih skladišč, javnih
parkirišč, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov in
parkirnih prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih površin kot so sprehajališča in parki
poslovnega subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti
gospodarskih subjektov, v kolikor je zemljišče priključeno na komunalno infrastrukturo oziroma
komunalno opremljeno. Za površine navedene v tej alineji se upošteva 50 % vrednosti seštevka
točk iz 8. in 9. člena tega odloka,«
(3) 4. alineja 1. odstavka 10. člena Odloka se črta.
(4) Črta se 11. člena Odloka.
(5) Črtata se 4. alineja 1. odstavka in 2. odstavek 18. člena Odloka.
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje niso imeli pripomb.
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Bled.
Glasovanje: 5 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )

Sklepi so sprejeti.

AD 4.
Potrditev zapisnika 8. redne seje odbora
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 8. redne seje Odbora za
proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 5 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )

Sklep je prejet.

Seja je bila zaključena ob 18:00 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
10. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 3. 12. 2020, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
2. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Bled -2
3. Potrditev zapisnika 9. redne seje
4. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021
5. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
6. Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021
7. Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest
8. Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine 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: 011-3/2019-18
Datum: 18. 9. 2020
ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek,
17. 9. 2020, ob 17. uri 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: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Robert Klinar, Nataša Hribar
(tajnica odbora za proračun in občinsko premoženje - pri točki 1 in 2), Matic Račič
(Infrastruktura Bled d.o.o. - pri točki 5), tajnica Barbara Jančič
Seja odbora je od 1. točke do 3. točke potekala skupaj z Odborom za proračun in občinsko
premoženje. Sejo odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je vodila predsednica
odbora Mihaela Pesrl.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
– Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled
4. Potrditev zapisnika 8. redne seje
5. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 1) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2020 – Rebalans 2
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
– Rebalans 2 in Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 hkrati je podal direktor občinske
uprave Robert Klinar. V razpravi je Janez Brence izrazil skrb, da je pri nekaterih proračunskih
postavkah predvideno preveliko znižanje sredstev na stani odhodkov, kot so ravnanje z odpadno
vodo, za turizem, pokopališča, za obratovalni stroški športne dvorane, vrtec,… po njegovem
mnenju zmanjšanje odhodkov ni upravičeno. Zaradi posledic epidemije dvomi v višino
planiranih prihodkov iz naslova NUSZ in dohodnine, (nelikvidnost podjetij, čakanje na delo oz.
brezposelnost). Opozoril je, da leta 2026 poteče koncesijska pogodba z WTE in bi bilo potrebno
razmišljati, kako oziroma od kod sredstva za pokrivanje še neodplačanega kredita. Podpira
načrtovanje sredstev v NRP glede projekta OŠ Bled. Ljuba Kapus je opozorila na nesorazmerja
pri določenih planiranih prihodkih iz naslova najemnin (Grajsko kopališče, Straža, pomol pod
sodniškim stolpom v Mali Zaki,…), obenem je izrazila dvom glede nakupa zemljišč za avtobusno
postajo (planiranih 650.000€) glede na veliko površino, po njenem mnenju bi zadostovala
površina na bivšem Petrolovem servisu. Mihaela Pesrl je predlagala, da bi se več sredstev
namenilo za kulturna društva glede na trenutno situacijo, kajti od Zavoda za kulturo v 2020 niti
v 2021 ni predvidenih prihodkov za sofinanciranje kulturnih društev. Pojasnila v zvezi z
navedenimi pripombami iz razprave sta podala Robert Klinar in Nataša Hribar.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe:

AD 1)
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme naslednje sklepe:
1. »Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 2.«
2. »Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2020 z izvzemom
zemljišč s parc. št. 475/9 k. o. Rečica, ter delom parc. št. 704/12 k. o. Želeče, parc. št.
913/1, 914/1 k. o. Bohinjska Bela, 477/2 k. o. Rečica iz javnega dobra - Rebalans 2.«
3. »Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja
kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 2.«
4. »Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2020Rebalans 2.«
5. »Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2020Rebalans 2.«
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
AD 2)
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme naslednji sklep:
»Občinski svet sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 in da se o
predlogu s pripombami opravi javna razprava.«
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled
Obrazložitev je podal Robert Klinar. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka se
odpravljajo posamezne neskladnosti v veljavnem odloku na podlagi ugotovitev MOP, ki je
izvajalo sistematični nadzor zakonitosti predpisov s področja NUSZ.
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Po 3. točki so člani odbora za proračun in občinsko premoženje za prostor zapustili sejno sobo,
ker na dnevnem redu ni bilo skupnih točk.
Ad 4) Potrditev zapisnika 8. redne seje
Na zapisnik ni bilo danih pripomb.
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjujejo Zapisnik 8. redne seje
odbora.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Ad 5) Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matic Račič iz podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., dodatno
obrazložitev je podal Robert Klinar.
Gregor Jarkovič je podal pripombo v zvezi z nadziranjem določil odloka in predlaga, da se kot
nadzorni organ določi poleg inšpekcije tudi redarstvo, določijo se tudi sankcije in minimalne
globe. Ljuba Kapus je opozorila, da je 7. člen odloka glede pogrebne slovesnosti napisan preveč
natančno in s tem preveč zavezujoče za svojce. Obenem predlaga, da se 13. člen odloka spremeni
na način, da bo pokop v primeru želje pokojnika ali svojcev lahko izvedel kdorkoli in ne le
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izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom. Robert Klinar je opozoril, da bi v
primeru upoštevanja predloga sprejemali odlok, ki ni skladen z veljavno zakonodajo.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu,
da sprejme osnutek Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled in da se
opredeli do pripomb iz razprave:
1. da se kot nadzorni organ določi poleg inšpekcije tudi redarstvo, določijo se sankcije in
minimalne globe,
2. da se v 7. členu odloka pogrebna slovesnost opredeli z minimalnimi pogoji, skladno z
veljavno zakonodajo.
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 18.45 uri.
Zapisala:
Barbara Jančič

Predsednica Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Mihaela Pesrl
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