Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Odbor za gospodarstvo in turizem
torek, 9. 3. 2021, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
2. Odbor za družbene dejavnosti
torek, 9. 3. 2021, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sreda, 10. 3. 2021, ob 16.00 v sejni sobi Občine Bled
4. Statutarno-pravna komisija
sreda, 10. 3. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled
5. Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 11. 3. 2021, ob 17.00 v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED
6. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 11. 3. 2021, 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
11. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 9. 3. 2021, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020
2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030
3. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Potrditev zapisnika 10. redne seje
5. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma
Bled v Javni zavod za turizem Bled
6. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2020
7. Seznanitev s poročilom delovanja destinacije Bled v Zeleni shemi slovenskega turizma za
leto 2020 in z načrti za leto 2021
8. 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, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-4/2019-20
Datum: 1. 12. 2020
ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,
ki je bila v torek, 1. 12. 2020 ob 17. uri v Festivalni dvorani Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem:
Milan Rejc (predsednik), Franc Sebanc, mag. Lea Ferjan, Miran Vovk, Nik Zrimec.
Opravičeno odsoten: Boštjan Razinger.
Odsoten: Anton Omerzel.
Ostali prisotni:
Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled,
Štefan Korošec, Infrastruktura Bled,
Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled,
Robert Klinar, direktor občinske uprave,
Janez Fajfar, župan,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Bled -2
Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021
Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom
Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »EZTS Alpine
Pearls z omejeno odgovornostjo«
Pobude in predlogi

PREDLOG SKLEPA:
OGT je soglasno potrdili dnevni red 10. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem
Občine Bled.
ZA 5, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
Ad 1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Robert Klinar je predstavil gradivo.
Milana Rejca je zanimala vsebina postavke nakup zemljišč za zdravstveno varstvo, saj je bilo
planiranih 110.000 EUR v letu 2020, sofinanciranje dejavnosti medgeneracijskega centra v
višini 52.000 EUR ter upravljanje pristanišč v višini 70.000 EUR v letu 2021.
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Robert Klinar je obrazložil, da bo realizacija postavke nakup zemljišč za zdravstveno varstvo
vidna v letnem poročilu. Povedal je tudi, da je 52.000 EUR namenjenih sofinanciranju dejavnosti
medgeneracijskega centra, ki poteka že več let. Glede upravljanja pristanišč pa je pojasnil, da je
taks zaradi covida manj, potrebno pa je obnoviti pristanišča na otoku in v Veliki Zaki.
Milan Rejc je povprašal še glede nujnosti zaposlitve nove kadrovnice v občinski upravi ter
nakupa zemljišča za avtobusno postajo v velikosti 8.000 m2.
Robert Klinar je povedal, da je bila sistemizacija vključno s kadrovnico sprejeta v lanskem letu,
ter da se trenutno delo opravlja honorarno, zaposlitev pa je nujno potrebna zaradi velikega
obsega dela. Pojasnil je še, da se zemljišče za avtobusno postajo prodaja v enem kosu, ter da so
uspeli izhodiščno ceno močno znižati. Načrtovana je izgradnja manjše postaje.
Miran Vovk je izpostavil, da je potrebno povečati obseg nalog in pristojnosti redarjev, hkrati pa
se je zahvalil, da se je po 10ih letih povečala postavka za šport.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2021.
ZA 5, PROTI 0.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto
2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto
2021.
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 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 2. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021
Matjaž Završnik je predstavil gradivo.
V razpravi sta sodelovala Milan Rejc in Miran Vovk. Pogovarjali so se o zmanjšanih prihodkih
zavoda.
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PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme soglasje k rebalansu Poslovnega načrta
Zavoda za kulturo Bled za leto 2021.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Potrditev zapisnika 9. redne seje
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
OGT potrdi zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Štefan Korošec je predstavil odlok.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Bled.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 5. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Bled -2
Štefan Korošec je predstavil pravilnik.
V razpravi sta sodelovala Miran Vovk in Robert Klinar. Pogovarjali so se o odvozu in
zaračunavanju odpadkov s Taleža.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 6. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021
Štefan Korošec je predstavil program.
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Miran Vovk in Robert Klinar. Pogovarjali so se o
nepravilnemu ločevanju odpadkov na ekoloških otokih.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov
na območju Občine Bled za leto 2021.
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ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 7. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom
Tomaž Rogelj je predstavil poslovni načrt.
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Miran Vovk in Robert Klinar. Pogovarjali so se o razvoju
kolesarstva in obnovah pohodnih poti.
Milan Rejc je povprašal zakaj je bila z dnevnega reda umaknjena točka Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda za Turizem Bled ter kateri plan v poslovnem načrtu Turizma Bled je pravilen.
Robert Klinar je pojasnil, da je bilo pridobljeno pojasnilo Ministrstva za finance, da odplačni
deleži ne morejo biti del proračuna in da morajo biti poplačani s strani zavoda. Postopek je
potrebno pravilno izpeljati in je dolgotrajen.
Tomaž Rogelj je povedal, da je bilo poleg poslovnega načrta posredovano tudi dodatno pojasnilo,
v katerem je obrazloženo kateri plan se potrjuje.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma
Bled za leto 2021 z dodatkom.
ZA 4, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 8. Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »EZTS Alpine
Pearls z omejeno odgovornostjo
Janez Fajfar je predstavil gradivo.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, pogovor je potekal o pozitivnem doprinosu članstva in
članarini.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da soglaša s sodelovanjem pri evropskem združenju
za teritorialno sodelovanje „EZTS ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da soglaša s »Konvencijo o ustanovitvi »evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“, vključno z
obveznostmi, ki sledijo iz nje.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da soglaša s Statutom »Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo« vključno z obveznostmi,
ki sledijo iz njega.
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ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da soglaša, da se v skladu z 2. odstavkom 4. člena
uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
-pristojni organ obvesti o namenu sodelovanja pri „EZTS Alpine Pearls z omejeno
odgovornostjo“,
- pristojnemu organu posreduje prepis predloga konvencije in statuta.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 9. Pobude in predlogi
Miran Vovk je predstavil problem, ki se pojavlja zaradi povečanega števila kormoranov na
jezeru, saj njihovo število ogroža ribe in okolico jezera. Predlagal je, da se poskuša najti
sogovornika in rešiti nastalo situacijo.
Robert Klinar je povedal, da se bo kontaktiralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Lovsko zvezo
Slovenije.
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 19.30 uri.

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
11. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v torek, 9. 3. 2021, ob 17.00
zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020
2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030
3. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Potrditev zapisnika 10. redne seje
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, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 110-2/2019-20
Datum: 2. 12. 2020
ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v torek, 1. 12. 2020 ob 17. uri v prostorih Festivalne dvorane Bled
Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Vanja Piber,
Aneta Varl, Darko Mlakar.
Opravičeno odsotna: Alenka Hiti.
Odsotna: Ana Antloga, Brigita Tišler.
Ostali prisotni: Janez Fajfar - župan, Robert Klinar- direktor občinske uprave, Polona Zalokar –
tajnica odbora.
Seja se je pričela ob 17.00 uri, na njej so bili prisotni tudi člani Odbora za gospodarstvo in
turizem Občine Bled, ker sta bili prvi dve točki dnevnega reda skupni obema odboroma.
Skupno vodenje seje je pričel predsednik OGT Milan Rejc, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil
sklepčnost obeh odborov.
Po ugotovitvi sklepčnosti sta predsednika odbora prebrala predlagani dnevni red posameznega
odbora in ga predlagala v potrditev.
Dnevni red odbora za družbene dejavnosti se je glasil:
1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
2. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021
3. Potrditev zapisnika 9. redne seje.
Člani odbora so sprejeli sklep:
Odbor za družbene dejavnosti potrdi dnevni red 10. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti Občine Bled.
4 ZA , 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Ad 1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Uvodno obrazložitev dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 je
navzočim predstavil direktor občinske uprave Robert Klinar. Povedal je, da je tudi tokratni
proračun, kljub trenutnim razmeram, optimistično in investicijsko naravnan. Predvideva za
14.269.928,350 € prihodkov (cca. 8.836.082,00 davčnih prihodkov, 3.964.473,00 nedavčnih
prihodkov, 600.400,00 kapitalskih prihodkov, 50.000,00 donacij in 818.972,00 transfernih
prihodkov) ter 16.002.477,00 odhodkov. Prenos sredstev iz leta 2020 naj bi predstavljal cca.
1.730.000,00 €. Občina se ne bo zadolževala, usmerjena je v pripravo strokovnih podlag oz.
projektov za investicije, ki naj bi jih izvajali v prihodnjih letih.
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V sredstva za socialne transfere, ljubiteljska društva, neprofitne organizacije se ni posegalo,
kljub trenutnim družbenim razmeram, ki jim ne dopuščajo oz. so zelo okrnili njihovo delovanje,
so ostala na nivoju realizacije iz leta 2019.
V nadaljevanju je predstavil še občinske investicije, ki so trenutno v izvajanju ter plan investicij
za prihodnje proračunsko leto.
Razprave članov odbora za družbene dejavnosti ni bilo.
Sprejeli so sklepe:
Sklep 1-1:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
proračunu Občine Bled za leto 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Sklep 1-2:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni načrt
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Sklep 1-3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Stanovanjski
program Občine Bled za leto 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Sklep 1-4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program
športa v Občini Bled za leto 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Sklep 1-5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni izvedbeni
načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Ad 2. Sprejem soglasja k rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021
Predlog rebalansa poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021 je predstavil direktor
Zavoda Matjaž Završnik. Predvsem je poudaril, da je situacija, v kateri so se znašli izjemno težka,
saj je posledica problemov globalnih razsežnosti in so pri premagovanju le-te zelo nemočni. Ko
so sprejemali plan za leti 2020 in 2021, zelo ambiciozno in optimistično naravnan, glede na
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pretekla leta, si takšne situacije nihče ni predstavljal. V rebalansu plana za 2021 tako
predvidevajo zmanjšanje prihodkov iz 6.000.000,00 € na 1.991.000,00 € Razvojno naravnane
namere so zamenjali plani za preživetje. Predlagani rebalans upošteva nivoje, potrebne za
preživetje zavoda in najnujnejše posege v smislu ohranjanja objektov v dobri kondiciji,
ustvarjenih z investicijami v preteklih letih ter vložitvi vseh naporov k ohranitvi vseh delovnih
mest, odhodov sodelavcev v pokoj ali drugam ne bodo nadomeščali. Vse stroške bodo skušali
omejiti, kandidirali na vse vrste državnih in drugih pomoči, prioritetno reševali vprašanje
posojila in pokrivanja izgube iz leta 2020, investicije zamaknili v kasnejši čas, itd…
Člani odbora so z razumevanjem sprejeli predstavljeno situacijo in predlog za rebalans
Poslovnega načrta ZK Bled za leto 2021.
Sklep 2-1:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme soglasje k
rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Potrditev zapisnika 9. redne seje
Na zapisnik 9. redne seje odbora za družbene dejavnosti Občine Bled ni bilo pripomb.
Člani so sprejeli sklep:
Sklep 3-1:
Odbor za družbene dejavnosti potrdi zapisnik 9. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti Občine Bled.
4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Ob koncu obravnave točk dnevnega reda, je članica odbora Vanja Piber povedala, da tako, kot so
vsako leto v tem preprazničnem času v TD Bled z različnimi aktivnostmi (izdelava in prodaja
advetnih venčkov, posmodulje…itd) zbirali sredstva za pomoči potrebne v občini Bled, letos, ko
to ni mogoče, odpoveduje sejnini za sodelovanje na tokratni seji odbora, v korist Društva
prijateljev Mladine Slovenije, za 1 družino z Bleda. Oddala je izjavo o donaciji in predlagala, da
tudi ostali člani odborov in svetniki občinskega sveta razmislijo o tem predlogu oz. odpovedi
tokratne sejnine v korist dobrodelnosti.
Njenemu mnenju so se pridružili tudi ostali člani odbora. Darko Mlakar je povedal, da se bo
odpovedal tokratni sejnini v korist PGD Zasip.
Seja je bila zaključena ob 18.05 uri.
Zapisala
Polona Zalokar, l. r.

Predsednik odbora
Dušan Žnidaršič, l. r.
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Vabilo na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)
sklicujem
9. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled,
ki bo v sredo, 10. 3. 2021, ob 16.00
v sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 9. 3. 2020
2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 12.5.2020 do 15.5.2020
3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 2.9.2020 do 7.9.2020
4. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 15.9.2020 do 21.9.2020
5. Glasovanje o skupni listi kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije
6. Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2021
7. Soglasje k razrešitvi direktorja Območnega zdravstva Gorenjske in soglasje k imenovanju
novega direktorja Območnega zdravstva Gorenjske,
8. Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
9. Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica
10. Razrešitev člana Odbora za proračun in občinsko premoženje ter imenovanje novega člana
Gradivo k posamezni točki je v gradivu za občinski svet.
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 0133 ali po el. pošti
aleksandra.zumer@bled.si.
Anton Mežan, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Aleksandra Žumer
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Številka: 032-4/2018
Datum: 9.3. 2020
ZAPISNIK
8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v
ponedeljek, 9.3. 2020, ob 15.00, v Poročni dvorani Občine Bled
Prisotni: predsednik Anton Mežan, Jakob Bassanese, Janez Brence,
Odsoten: podpredsednik Anton Omerzel, Srečko Vernig
Ostali prisotni: Aleksandra Žumer, tajnik KMVVI
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled vodil predsednik Anton Mežan.
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje KMVVI z dne 4.6.2019,
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 13.9.2019 do
18.9.2019
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 20.11.2019 do
25.11.2019
4. Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet
Gorenjskih lekarn in oblikovanje predloga
5. Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet Javnega
zavoda Triglavski narodni park in oblikovanje predloga
1. Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in oblikovanje predloga
2. Pregled prejetih predlogov za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2020 in
oblikovanje predloga
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinske svetnice Jožice
Zupan in sprejem predloga sklepa, na koga preide mandat občinskega svetnika
Občine Bled
Točka 1: Potrditev zapisnika 7. redne seje KMVVI z dne 4.6.2019
Pripomb ni bilo.
Člani so sprejeli:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 7. redne
seje KMVVI z dne 4.6.2019.
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI)
Točka 2: Potrditev zapisnika 1. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 13.9.2019 do
18.9.2019
Pripomb ni bilo.
Člani so sprejeli:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 1.
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 13.9.2019 do 18.9.2019.
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI)
Točka 3: Potrditev zapisnika 2. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 20.11.2019 do
25.11.2019
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Pripomb ni bilo.
Člani so sprejeli:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 2.
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 20.11.2019 do 25.11.2019.
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI)

Točka 4: Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet
Gorenjskih lekarn in oblikovanje predloga
Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli en predlog za imenovanje in sicer je predlagan Boris
Ferjan, Izletniška ulica 13, Bled, ki je podal soglasje k imenovanju. Komisiji je bilo na voljo
gradivo prijave na vpogled.
J. Brence je pojasnil, da bo pri tej in vseh nadaljnjih točkah pri glasovanju vzdržan in sicer iz
razloga, ker so bila vsa imenovanja v posamezna delovna telesa občinskega sveta imenovani
člani izključno po volji politične večine aktualnega občinskega sveta mimo predloga KMVVI
in je njegovo stališče naj se volja politične večine v celoti realizira, po vpeljani praksi
aktualne politične večine. Sam lahko izrazi nestrinjanje s takšnim načinom kadrovanja in
imenovanj na način, da se vzdrži glasovanja na KMVVI, ker predlogi komisije praviloma niso
upoštevani na seji občinskega sveta. Nekoristna dela oziroma dejavnost, ki ima vse značilnosti
Sizifovega dela pa nima namena podpirati oziroma ga razume kot neučinkovitega. Ljudje, ki
smo vso aktivno dobo zaposleni v realnem sektorju pač s težavo opravljamo aktivnosti , ki
nimajo nobenega učinka.
Na glasovanje je bil dan sledeči sklep:
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu
svetu, da kot predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »v svet Gorenjskih lekarn«
imenuje Borisa Ferjana.
Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence)
Točka 5: Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet
Javnega zavoda Triglavski narodni park in oblikovanje predloga
Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli en predlog za imenovanje in sicer je predlagana Brigita
Tišler, ki je podala soglasje k imenovanju. Komisiji je bilo na voljo gradivo prijave na vpogled.
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu
svetu, da kot predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »v svet Javnega zavoda
Triglavski narodni park« imenuje Brigita Tišler.
Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence)
Točka 6: Pregled prejetih predlogov za imenovanje predstavnika Občine Bled v svet
območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radovljica in oblikovanje
predloga
Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli tri predloge za imenovanje in sicer: Do re mi je
predlagal Primoža Kerštajna, Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno predlaga Mihaelo Pesrl,
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Kulturno umetniško društvo Zasip pa predlaga Urško Odar. Vsi kandidati so podali soglasje.
Komisiji je bilo na voljo gradivo prijave na vpogled.
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu
svetu, da kot predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »območne izpostave Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Radovljica« imenuje Mihaelo Pesrl.
Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence)

Točka 7: Pregled prejetih predlogov za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2020 in
oblikovanje predloga
Na javni razpis je bilo prejetih šest predlogov, člani komisije so ob sklicu prejeli vse obrazložitve,
na seji so bile na razpolago na vpogled tudi same vloge.
Izpostavljene so bile določbe Pravilnika o občinskih priznanjih, kdaj se podeljuje zlato priznanje
in kdaj se podeljuje Častni znak Rajska ptica ter da je treba slediti le-temu (da se denimo ob
obletnicah podeljuje častni znak). Vrtec Bled je 10 let nazaj že prejel priznanje (po določbah
predhodnega pravilnika-zlato priznanje). Upoštevati gre tudi dobo delovanja posameznika, ali je
to nekaj let ali že več desetletij.
Po generalnem pregledu, po kratki razpravi so člani komisije glasovali o sledečih sklepih:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Bled, da:
- zlato plaketo občine Bled podeli:
1. Metki Jemec,
2. Francki Gregorc,
- Častni znak Rajska ptica podeli:
1. Manci Špik,
2. Vrtcu Bled.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga županu, da podeli
županovo priznanje Luciji Vidic in Tinetu Logarju.
Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence)

Točka 8: Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinske svetnice Jožice
Zupan in sprejem predloga sklepa, na koga preide mandat občinskega svetnika Občine
Bled
Dne 2. 3. 2020 smo na Občini Bled prejeli odstopno izjavo občinske svetnice Jožice Zupan, dne
3. 3. 2019 pa izjavo g. Dušana Žnidaršiča, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta.
Izvedena je bila 4. dopisna seja Občinske volilne komisije, na kateri je bil sprejet ugotovitveni
sklep. Članom komisije je bil na vpogled dan osnutek Zapisnika 4. dopisne seje Občinske volilne
komisije.
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Na glasovanje je bil dan sledeči sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sledeča sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinski svetnici Jožici Zupan, stanujoča
Zasip, Bled, predstavnici Turistično podjetniške liste, prenehal mandat občinske svetnice
dne 2. 3. 2020, ko je podala pisno odstopno izjavo.
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled
preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Turistično podjetniške liste, ki je
sprejel funkcijo občinskega svetnika in sicer na Dušana Žnidaršiča, Ribno, Bled.
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI)
Glede delovnih teles bo stekel kandidacijski postopek za imenovanje nadomestnih članov, saj je
ga Zupan podala tudi izjavo o odstopu iz delovnih teles.
G. Brence je izpostavil, da je treba pregledati sestavo odborov in če so vsi skladni s Poslovnikom.
Seja je bila zaključena ob 15.30.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Predsednik KMVVI
Anton Mežan
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Številka: 034-1/2019
Datum: 15.5. 2020

ZAPISNIK

3. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Bled, ki je potekala od 12.5. 2020 do 15. 5. 2020 do 12.00– seja je bila izvedena z osebnim
glasovanjem preko elektronske pošte
Glasovali:, Jakob Bassanese, Anton Mežan, Anton Omerzel, Srečko Vernig,
Zapisala: tajnik OVK Aleksandra Žumer
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinske svetnice Elvire
Krupić in sprejem ugotovitvenega sklepa, na koga preide mandat občinskega
svetnika Občine Bled
2. Razrešitev predsednice Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje novega
predsednika
3. Razrešitev namestnice predsednika Odbora za gospodarstvo in turizem in
imenovanje novega namestnika predsednika

Točka 1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinske svetnice Elvire
Krupić in sprejem ugotovitvenega sklepa, na koga preide mandat občinskega svetnika
Občine Bled
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnic s predlogom dveh
sklepov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sledeča sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinski svetnici Elviri Krupić, stanujoča na
Bledu, predstavnici Liste Tonija Mežana, prenehal mandat občinske svetnice dne 30.4.
2020, ko je podala pisno odstopno izjavo.
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled
preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Lista Tonija Mežana, ki je sprejel
funkcijo občinskega svetnika in sicer na Boštjana Razingerja, Kupljenik, Bled.
ZA sprejem sklepov so glasovali: Jakob Bassanese, Anton Mežan, Anton Omerzel, Srečko Vernig
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Izid glasovanja je 4 glasov ZA, 0 PROTI.

17

2.Razrešitev predsednice Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje novega
predsednika
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke (komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na poziv k predlaganju kandidatov do roka prejela le en predlog in sicer za g.
Dušana Žnidaršiča, ki je podal soglasje) in vsebovana glasovnic s predlogom dveh sklepov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sledeča sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled razreši predsednico Odbora za družbene dejavnosti Jožico
Zupan.
2. Občinski svet Občine Bled imenuje za predsednika Odbora za družbene dejavnosti
Dušana Žnidaršiča.
ZA sprejem sklepov so glasovali: Jakob Bassanese, Anton Mežan, Anton Omerzel, Srečko Vernig
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Izid glasovanja je 4 glasov ZA, 0 PROTI.

3. Razrešitev namestnice predsednika Odbora za gospodarstvo in turizem in imenovanje
novega namestnika predsednika
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke (komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na poziv k predlaganju kandidatov do roka prejela le en predlog in sicer za g.
Boštjana Razingerja, ki je podal soglasje) in vsebovana glasovnic s predlogom dveh sklepov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sledeča sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled razreši namestnico predsednice Odbora za gospodarstvo in
turizem Elviro Krupić.
2. Občinski svet Občine Bled imenuje za namestnika predsednika Odbora za gospodarstvo
in turizem Boštjana Razingerja.
ZA sprejem sklepov so glasovali: Jakob Bassanese, Anton Mežan, Anton Omerzel, Srečko Vernig
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Izid glasovanja je 4 glasov ZA, 0 PROTI.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Tajnik KMVVI
Predsednik KMVVI
Anton Mežan
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Številka: 034-1/2019
Datum: 7.9. 2020

ZAPISNIK

4. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Bled, ki je potekala od 2.9.2020 do 7.9.2020 do 12.00 ure– seja je bila izvedena z osebnim
glasovanjem preko elektronske pošte
Glasovala: Anton Mežan, Srečko Vernig, Jakob Bassanese
Zapisala: tajnik OVK Aleksandra Žumer
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Razrešitev člana sveta glasila Mateja Alijeski in imenovanje novega člana
2. Podaja mnenja h kandidatki za ravnateljico Vrtca Bled
1. Razrešitev člana sveta glasila Mateja Alijeski in imenovanje novega člana
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnica s predlogom dveh
sklepov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sledeča sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled razreši člana sveta glasila Mateja Alijeskija.
2. Občinski svet Občine Bled imenuje za novega člana sveta glasila Boštjana Ploštajnerja.
ZA sprejem sklepov so glasovali: Anton Mežan, Srečko Vernig, Jakob Bassanese
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Izid glasovanja je 3 glasov ZA, 0 PROTI.
2. Podaja mnenja h kandidatki za ravnateljico Vrtca Bled
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnica s predlogom sklepa:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu
svetu sprejem sledečega sklepa:
Kandidatki za ravnateljico Vrtca Bled, ga. Heleni Ule, se poda pozitivno mnenje k
imenovanju, tudi iz razloga, ker je z ustanoviteljem Občino Bled vedno zelo dobro
sodelovala, bila pri tem strokovna, dosledna, vedno odzivna, korektna, sodelovalna in
tudi odkrita.
ZA sprejem sklepov so glasovali: Anton Mežan, Srečko Vernig, Jakob Bassanese
PROTI sprejemu sklepa ni glasoval nihče.
Izid glasovanja je 3 glasov ZA, 0 PROTI.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Tajnik KMVVI

Predsednik KMVVI
Anton Mežan
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Številka: 034-1/2019
Datum: 21.9. 2020

ZAPISNIK

5. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Bled, ki je potekala od 15.9.2020 do 21.9.2020 do 12.00 ure– seja je bila izvedena z
osebnim glasovanjem preko elektronske pošte
Glasovali: /
Zapisala: tajnik OVK Aleksandra Žumer
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog kandidata za skupno regijsko listo, BSC Poslovno podporni center d.o.o.

1.Predlog kandidata za skupno regijsko listo, BSC Poslovno podporni center d.o.o.
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnica s predlogom sklepa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga
občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep:
Občinski svet Občine Bled predlaga, da se za člana skupne regijske liste imenuje
občinski svetnik Anton Mežan.
Nihče od članov ni glasoval, zaradi česar sklep ni bil izglasovan.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Tajnik KMVVI

Predsednik KMVVI
Anton Mežan
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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
11. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 10. 3. 2021, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020
3. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Bled
4. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje
turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled
5. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje
6. Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta za območje Hotela Evropa

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, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-1/2019-22
Datum: 2. 12. 2020
ZAPISNIK
10. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 2. decembra
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
Drugi: Nataša Hribar (točka 2)
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 podpredsednika SPK, g. Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in
sklepčnost.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje komisije
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

Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije so sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 10. redne seje Statutarno pravne
komisije.
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI)
Točka 1: Potrditev Zapisnika 9. redne seje komisije
Ni bilo pripomb.
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 9. redne seje komisije z dne 16.9.2020.
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI)
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Točka 2: Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
G. Brence je omenil spremembe, do katerih je prišlo od predloga proračuna, glede zagotovitve
dodatnih sredstev (razbremenitev financiranja glede na predlagan Zakon o finančni
razbremenitvi občin).
Ga. Hribar je pojasnila, da bo predvidenih prihrankov okrog 90.000 €, zakon še ni sprejet. V letu
2021 bo predvidoma sprejet tudi rebalans občinskega proračuna, kjer bomo to upoštevali.
Drugih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI)
Točka 3: Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Formalnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI)

Točka 4: Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Bled -2
Podana so bila vsebinska pojasnila bistva sprememb.
Formalno pravnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI)

Točka 5: Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Bled
Podana so bila vsebinska stališča. G. Brence nasprotuje dodatnemu obremenjevanju proračuna s
stroški političnega sistema. G. Vernig je pojasnil, da se bo vzdržal glasovanja.
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G. Jarkovič je pojasnil, da ugotavlja, da tovrstno financiranje ni unikum občine Bled, ampak ga
imajo tudi druge občine. Financiranje ni avtomatizem, ampak je njegova poraba odvisna od
aktivnosti svetnikov oziroma svetniške skupine.
Podano je bilo pojasnilo, da je občinski svetnik upravičen predlagatelj glede na določbe Statuta
in Poslovnika.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (2 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI)

Seja je bila zaključena ob 17:30.
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
11. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 11. 3. 2021, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020
2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030
3. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Bled
5. Potrditev zapisnika 10. redne seje

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, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-5/2019-20
Datum: 3.12.2020
ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v četrtek, 3.12.2020, s pričetkom ob 17:00 uri v Festivalni dvorani Bled. Seja je bila
skupna z Odborom za prostor in varstvo okolja za toči 1. in 2. dnevnega reda.
Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, dr. Hugo Zupan ( 17:05), Srečko Vernig, Jana Špec,
Boštjan Ploštajner (17:20);
Opravičili: Rok Poklukar;
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Robert Klinar, Janez Fajfar, Štefan Korošec;
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 10. seje Odbora za proračun in
občinsko premoženje:
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.
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 10.
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 4 prisotni ( 4 ZA, 0 PROTI )

Dnevni red je sprejet.

AD 1.
Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar z obrazložitvijo sprememb v primerjavi
s predlogom proračuna za 2021 in z obrazložitvijo upoštevanja pripomb, ki so bile podane na
javni razgrnitvi predloga proračuna za leto 2021.
Predviden prenos neporabljenih sredstev iz leta 2020 v 2021 znaša 1.732.349,32 €.
26

Razprava:
Jana Špec: Plan prihodkov iz naslova turistične takse je optimističen. Investicija v blejsko
promenado je zelo pomembna, potrebno bi jo bilo potrebno kar najhitreje zaključiti. Opozori na
vsakoletno visok znesek sredstev za investicije v Vrtec Bled. Sprašuje, kaj je razlog, da Odlok o
ustanovitvi JZ LTO ni na decembrski seji. Odgovore je podal direktor OU Robert Klinar.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2021.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bled za leto 2021.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2021.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2021.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v
Občini Bled v letu 2021.

Glasovanje: 6 prisotni ( 6 ZA, 0 PROTI )

Sklepi so sprejeti.

AD 2.
Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Bled -2
Uvodno obrazložitev je podal vodja programa Komunalna infrastruktura Štefan Korošec,
Infrastruktura Bled d.o.o.
Sprememba se v osnovi uvaja zaradi naselja Ribno, Talež. Zbiranje odpadkov iz območja Taleža
je do polletja letos izvajala Komunala Radovljica, stroške pa sta plačevali Občina Bled in Občina
Radovljica v dogovorjenem deležu. Na skupnem zbirnem mestu je bil postavljen kontejner, v
katerega so lastniki objektov na Taležu – Občina Bled in ostali lastniki objektov, ki gravitirajo na
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to zbirno mesto zaradi prometni povezav – iz Občine Radovljica, oddajali svoje odpadke, pri
čemer ni bilo možnosti ločenega zbiranja. Kontejner je bil pogosto tudi »tarča« dovozov
uporabnikov iz doline, kar smo ugotovili z nekaj sortirnimi analizami pripeljane vsebine.
Enak način izvajanja storitev in zaračunavanja bo lahko uporabljen tudi za območje Slamnikov,
kjer je drugo večje »naselje« vikendov, trenutno se storitve ne zaračunavajo.
Spremembe tehničnega pravilnika na občinski proračun nimajo vpliva.
Na vprašanje ali lahko Občina Bled glede na varstvo osebnih podatkov, posreduje podatke o
nočitvah Infrastrukturi Bled je direktor OU Klinar povedal, da so s tem, ko je sprejet Tehnični
pravilnik in Program zbiranja komunalnih odpadkov vzpostavljene pravne podlage, ki dajejo IB
temelj za zaračunavanje glede na nočitev in »pod argumentom«, da je to nujno za izvajanje javne
službe, naj bi jim občina bila dolžna te podatke dati.
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje niso imeli pripomb.
Razprave ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2.
Glasovanje: 6 prisotni ( 6 ZA, 0 PROTI )

Sklepi so sprejeti.

AD 3.
Potrditev zapisnika 9. redne seje odbora
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 9. redne seje Odbora
za proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 6 prisotni ( 5 ZA, 0 PROTI )

Sklep je prejet.

AD 4.
Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Bled-predlagatelj svetnik Milan Rejc.
Predsednik statutarno pravne komisije Boštjan Ploštajner je podal vsebinska stališča članov SPK,
ki so bila podana na njihovi seji glede navedenega pravilnika.
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje so enotnega mnenja, da trenutno glede na
koronavirus in sprejete ukrepe ni primeren čas za sprejemanje takšnega pravilnika, ter s tem
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dodano zagotavljati sredstva v proračunu. Član odbora g. Vernig pove, da se bo vzdržal
glasovanja.

Po razpravi predsednik da na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotni ( 0 ZA, 3 PROTI )

Sklep ni prejet.

Seja je bila zaključena ob 19:15 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
11. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 11. 3. 2021, ob 17.00
v zgornji sejni sobi FESTIVALNE DVORANE BLED.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020
2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030
3. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Bled
5. Potrditev zapisnika 10. redne seje
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 17 ali po el.
pošti alenka.dolinar@bled.si.
Mihaela Pesrl, l. r.
Predsednica odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Alenka Dolinar
- župan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Številka: 011-3/2019-20
Datum: 03.12.2020

ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je
bila v četrtek, 03.12.2020 ob 17:00 uri v Festivalni dvorani 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, župan Janez Fajfar, Urška Kregar
Cundrič – tajnik, Štefan Korošec – Infrastruktura Bled .do.o., Nataša Hribar – občina Bled, Robert
Artač – DFG Consulting, Jure Prestor – Gradbeništvo Prestor d.o.o., Andrej Pogačnik – k točki 8.
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 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
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je soglasno potrdili dnevni red.
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad1) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
Predstavitev k prvi točki je podal direktor občinske uprave občine Bled g. Robert Klinar.
Predstavil je tudi upoštevanje oz. neupoštevanje predlogov iz javne razgrnitve proračuna, saj
nekaterih predlogov zaradi razpoložljivih finančnih sredstev ni bilo možno upoštevati. Direktor
je hkrati predstavil že izvedene investicije, investicije v izvajanju in investicije, ki so planirane za
leto 2021 in dalje.
Razprava:

g. Toni Mežan sprašuje, če je možno dogovor z TNP-jem doseči oz. pričakovati do prihajajoče
občinske seje? Direktor občinske uprave poda odgovor, da je realno do seje, naprej pa je na leto
predvideno po 15.000 EUR.
ga. Kapus zanima s katerimi parkirišči upravlja občina Bled in kakšen je prihodek od parkirišč,
hkrati jo zanima kaj ima občina od parkirišča za avtobuse na Selišah. Odgovor o upravljanju s
parkirišči poda g. Klinar, glede odgovora za parkirišče na Selišah pa bo občina Bled podala
naknaden odgovor. V nadaljevanju teče pogovor v zvezi s potrebno površino za dom
starostnikov saj po mnenju ga. Kapus zadostuje površina ob Seliški cesti, kjer se načrtuje novo
avtobusno postajališče. Odgovor direktorja občinske uprave je, da potrebujemo približno 5000
m2 za zemljišče za dom starostnikov. Hkrati pa direktor poda odgovor, da bo zemljišče, kjer je
predvideno novo avtobusno postajališče minimalno obremenjeno z objekti in površinami, saj se
tam varuje naravna krajina in moreno. Po njegovem mnenju zato tam ni primerno za objekt
doma starostnikov.
g. Brence povzame finančni del proračuna. Pri tem izpostavi dvom v prihodek davka na
premoženje in turistično takso – optimistični prihodek. Ravno tako je po njegovem mnenju
optimistično zastavljen prihodek od prometa na nepremičnine, komentira tudi udeležbo pri
najemninah kot optimistično glede na trenutne razmere v državi. Izpostavi tudi prihodek
prispevkov od ZN Koritno in opozarja na dinamiko izvedbe del, da bomo res v proračun dobili
nazaj čimprej prispevek od lastnikov ZN Koritno. G. Brence poda tudi vprašanje glede stroška
OPPN Straža v višini 50.000 EUR. Direktor občinske uprave pojasni, da bo z OPPN-jem Straža
urejeno območje Straža, kar je seveda zelo pomembno za Bled, hkrati pa omeni tudi donacijo
lastnikov na območju OPPN Straža.
Ga. Kapus v sklopu predstavitve proračuna opozori na investicijo igrišča pri Vrtcu Bled in da je
izvajalec nezakonito zasipal moreno (Gradbeništvo Prestor) v času gradnje Severne
razbremenilne ceste na Bledu in zato predlaga občini Bled, da je izvajalec zato pri tej investiciji
ne zaračuna gradbenih del, saj naj bi po njenem mnenju zasipaval nezakonito.
G. Mežan pritrdi mnenju ga. Kapus in pove, da je bila po njegovem spominu izdana neka odločba
in da naj se pred izvedbo investicije igrišče pri vrtcu na stroške takratnega izvajalca podjetja
Prestor d.o.o. naredi analiza tal, če je navožena vsebina primerna za igrišče vrtca in ne vsebuje
kakšnih nevarnih gradbenih odpadkov (azbest ipd.). S strani občine Bled smo zagotovili, da
bomo preverili situacijo nasipanja za nazaj in se z izvajalcem dogovorili za analizo tal ter
poračun stroškov v primeru, da je dela res izvajal nezakonito in neprimerno. G. Mežan sprašuje
kakšna so pričakovanja donacije 50.000 EUR za OPPN Straža od investitorja. Tako župan kot
direktor občinske uprave odgovorita, da je želja investitorja butični turizem, to pomeni, da želi
obnoviti Rikiljeve poti, spremembo trase občinske poti, kar bi mu omogočal OPPN Straža.
Predsednica predlaga da se glasuje za vse sklepe hkrati in sicer:
PREDLOG SKLEPOV:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2021.
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled da sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bled za leto 2021.
3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled da sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2021.
32

4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled da sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2021.
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled da sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini
Bled v letu 2021.
ZA 7, PROTI 0
Sklepi so sprejeti.
Ad2) Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Bled -2
Predstavitev poda predstavnik Infrastrukture Bled d.o.o., g. Štefan Korošec. Sprememba
tehničnega pravilnika je samo v enem členu. Gre za definicijo skupnega zbirnega mesta na
Taležu.
Razprava:
Razprave ni.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2.
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad3) Potrditev zapisnika 9. redne seje
Predsednica vpraša ali ima kdo od članov na zapisnik 9. redne seje kakšno pripombo.
Pripomb ni.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrdi zapisnik 9. redne seje.
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad4) Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto
2021
Predstavitev programa zbiranja komunalnih odpadkov je podal g. Štefan Korošec, predstavnik
Infrastrukture Bled d.o.o. Glavna sprememba v Programu je tudi ta, da bo za čas epidemije
možnost 50% popusta za pavšalne stroške. Gre sicer za Program, ki se sprejema vsako leto in v
njem ni posebnosti.
Razprava:
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g. Jarkovič zastavi vprašanje glede komunikacije z občani in z Infrastrukturo Bled d.o.o. ali so
objave le preko svojih položnic, kjer so vsa obvestila. g. Korošec poda odgovor, da preko položnic
in občasno tudi preko Blejskih novic.
g. Brence sprašuje kako je cena odvoza vezana glede na nočitev. G. Korošec poda obrazložitev
kako količina nočitve vpliva na ceno storitev komunalnih odpadkov.
Ga. Kapus sprašuje kakšna bi bila možnost, da se v glavni sezoni večkrat pobirajo smeti zaradi
smradu na ulicah. g. Korošec poda odgovor, da bi na račun večkratnega pobiranja smeti vsi
občani plačavali višje stroške. Pobiranje zadostuje tistim, ki se z dejavnostjo ne ukvarjajo. Ga.
Kapus prosi za kalkulacijo kolikšna bi bila cena za to, da bi se smeti pobirale dodatno in sicer v
poletnih dveh mesecih. g. Korošec podaja odgovor, da zabojniki naj bi ne bi bili ob cesti, temveč
samo takrat kadar se pobirajo ter da lahko pripravijo tudi oceno, kakšen bi bil ta strošek.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine
Bled za leto 2021
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad5) Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
Obrazložitev poda g. Korošec – Infrastruktura Bled d.o.o. Gre za drugo branje odloka. Glavne
pripombe so bile glede glob nadzora, skupnih grobov. V odloku je določena tudi dežurna služba.
Razprava:
Ga. Kapus zanima 7. člen – pogrebna slovesnost: natančen opis pogreba ni določen. Po njenem
mnenju je preveč natančno opredeljen opis pogreba, pravi, da bi moralo biti odprto tudi za
druge, ki hočejo drugače. G. Korošec podaja odgovor, da v tem členu to ni čisto točno določeno in
je zapisano tako, da ostajajo odprte vse možnosti po dogovoru z izvajalcem.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
Občini Bled
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad6) Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021
Predstavitev letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021 poda predstavnik
podjetja Gradbeništvo Prestor d.o.o., Jure Prestor. Plan dela je prilagojen glede na planirana
sredstva v proračunu za leto 2021 in sicer na 300.000 EUR. Gre za minimalna sredstva s
katerimi je še možno zagotavljati prevoznost in prometno varnost udeležencev v prometu.
Razprava:
ga. Kapus zopet opozori na podjetje Prestor d.o.o. v zvezi z izgradnjo igrišča pri vrtcu Bled in
nasipanje morene. Zadeva je vezana na točko 1. g. Prestor ji odgovori, da bo skupaj z občino Bled
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pregledal dokumentacijo in v primeru izdane odločbe oz. nezakonitega posega upošteval
zahtevo, da se gradbena dela občini Bled za ta del ne zaračunajo.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme letni program vzdrževanja občinskih javnih cest za leto
2021.
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad7) Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest
Predstavitev elaborata ocene poškodovanosti občinskih javnih cest v občini Bled poda
predstavnik podjetja DFG Consulting d.o.o., g. Artač. V predstavitvi razloži način ocenjevanja
poškodovanosti občinskih javnih cesti in namen izdelave tega elaborata.
Razprava:
Razprave ni.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da se seznani z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest
ZA 7, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad8) Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled
Predstavitev Lokalnega energetskega koncepta občine Bled predstavi predstavnik lokalne
energetske agencije Gorenjske. Gre za obsežen elaborat, na podlagi katerega ima občina Bled
možnost kandidiranja za sredstva iz naslova energetskih učinkovitosti.
Razprava:
ga. Kapus sprašuje kje so možnosti izkoristka na vodotokih, pravi da z njene strani ne vidi
možnih lokacij za male hidroelektrarne. Želi, da se iz LEK-a izloči, da občina Bled spodbuja
izkoriščanje vodnih virov v ta namen, saj po njenem mnenju to ni v skladu s konceptom občine
Bled. Predstavnik odgovarja, da ne gre za hidroelektrarne v klasičnem smislu, temveč za
namestitev manjših naprav, ki na vodne vire praktično nimajo vpliva. Če želimo izločiti
izkoriščanje vodnih virov opozarja, da si s tem zapiramo kakršne koli možnosti za pridobivanje
sredstev iz tega naslova.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu
občine Bled, da sprejme Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled
ZA 6, PROTI 1
Sklep je bil sprejet.
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Predsednica je sejo odbora zaključila ob 20:00. uri.
Zapisala:
Urška Kregar Cundrič
Predsednica Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Mihaela Pesrl
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