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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 
1. Odbor za gospodarstvo in turizem  

torek, 8. 6. 2021, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled ( skupna seja) 
 

2. Odbor za družbene dejavnosti  
torek, 8. 6. 2021, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v 
Poročni dvorani Občine Bled 
 

3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sreda, 9. 6. 2021, ob 16.15 v sejni sobi Občine Bled 
 

4. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 9. 6. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled 
 

5. Odbor za proračun in občinsko premoženje  
četrtek, 10. 6. 2021, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 

6. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  
četrtek, 10. 6. 2021, ob 17.00  v sejni sobi Občine Bled 
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Vabilo na sejo Odbora za gospodarstvo in turizem 
 
 
 
 

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

sklicujem 
 

12. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 8. 6. 2021, ob 17.00  

v  sejni sobi Občine Bled ( skupna seja).  
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 

– Rebalans 1 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
3. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 
4. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2020 
5. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2020 ter 
program izvajanja za obdobje od 2021 

6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021 
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020 
8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020 
9. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2020- Saubermacher 

10. Pobude in predlogi 
 

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

Milan Rejc, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Bojana Lukan 
- župan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-4/2019-22 
Datum: 9. 3. 2021 
 
ZAPISNIK 
 
11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,  
ki je bila v torek, 9.  3. 2021 ob 17. uri v Festivalni dvorani Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem: 
Milan Rejc (predsednik), Franc Sebanc, Miran Vovk, Nik Zrimec, Boštjan Razinger. 
Opravičeno odsotna: mag. Lea Ferjan. 
Odsoten: Anton Omerzel.  
Ostali prisotni:  
Romana Purkart, destinacijski PR, Turizem Bled 
Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled, 
Robert Klinar, direktor občinske uprave, 
Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne in splošne zadeve, vodja službe, 
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 predlagal, da se dnevni red prilagodi 
poročevalcem. Tako se najprej obravnavata predlagani točka 7 in 2, naslednje točke dnevnega 
reda pa si sledijo kot je bilo načrtovano. Spremenjen dnevni red je predlagal v potrditev:  

 
1.  Seznanitev s poročilom delovanja destinacije Bled v Zeleni shemi slovenskega turizma za 

leto 2020 in z načrti za leto 2021 
2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 
4. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
5. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
6. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 
7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2020 
8. Pobude in predlogi 

 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT je soglasno potrdili dnevni red 11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem 
Občine Bled. 

ZA 5, PROTI 0. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 1. Seznanitev s poročilom delovanja destinacije Bled v Zeleni shemi slovenskega 
turizma za leto 2020 in z načrti za leto 2021 
 
Romana Purkart je predstavila gradivo. Povedala je, da je zelena shema priznana tudi 
mednarodno. 
 
Milana Rejca je zanimalo koliko sredstev je planiranih v tej shemi. 
Romana Purkart je odgovorila, da je v dokumentu povzetek vseh financ v višini 13 milijonov 
EUR. To so sredstva iz občinskega in državnega proračuna, ki vključujejo tudi večletne projekte.  

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/11/14.-Strategija-trajnostnega-razvoja-Obcine-Bled-2030-predstavitev-izhodisc.pdf
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PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog sklepa, da se seznani s 

poročilom delovanja destinacije Bled v Zeleni shemi slovenskega turizma za leto 2020 in 

z načrti za leto 2021. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 
Slavka Zupan je predstavila gradivo. 
 
V razpravi so sodelovali Boštjan Razinger, Miran Vovk in Milan Rejc. Debata je potekala o 
ohranjanju kmetijstva. Poudarili so, da je do leta 2028 je potrebno urediti prosto rejo, za kar je 
sprememba OPN-ja nujno potrebna. Zanimalo jih je tudi, kaj je vključeno pod naložbe s strani 
zasebnih virov. 
 
Robert Klinar je povedal, da sprememba OPN-ja ni odvisna samo od občinske uprave, ter da so 
planirane naložbe v varovana stanovanja s strani pokojninskega sklada, naložba v trgovski 
center, garažne hiše in muzej sodobne umetnosti.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme Strategijo trajnostnega razvoja Občine 

Bled 2030. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 
Robert Klinar je predstavil gradivo. 
 
V razpravi sta sodelovala Milan Rejc in Miran Vovk. Razprava je potekala o južni razbremenilni 
cesti.  
 
Robert Klinar je povedal, da se prva faza obvoznice začne v septembru 2021. V NRP-ju države so 
sredstva planirana, zaključek naj bi bil predviden do konca 2025. Delovna skupina za omilitvene 
ukrepe je še kar aktivna. PNZ pripravlja vizualizacijo omilitvenih ukrepov.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za 
leto 2020.  

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

OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog sklepa, da se seznani z realizacijo 
letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2020.  

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 4. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/11/14.-Strategija-trajnostnega-razvoja-Obcine-Bled-2030-predstavitev-izhodisc.pdf
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Aleksandra Žumer je predstavila gradivo.  
 
V razpravi sta sodelovala Miran Vovk in Milan Rejc. Zanimale so jih prednostih in slabosti 
oblikovanja pokrajin.  
 
Robert Klinar in Aleksandra Žumer sta povedala, da se planira decentralizacija, prenos nalog z 
upravnih enot in ministrstev. Uvedel naj bi se tudi regionalni prostorski načrt, posledično naj bi 
prostor planirali bolj celostno. Predvideva se, da bo to prineslo tudi več administracije.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Sklepa o mnenju občine Bled k 

osnutkom pokrajinske zakonodaje. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 5. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT potrdi zapisnik 10. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 6. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 
turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 
 
Robert Klinar je predstavil odlok. 
 
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani odbora. Debata je potekala o razlogu za 
preoblikovanje. Izpostavljena je bila potreba po obsežnejši obrazložitvi odloka in numeričnemu 
vrstnem redu navedenih dejavnosti v 4. členu, zaradi preglednosti. Število članov sveta zavoda, 
ki so navedeni v 6. členu je, v primerjavi z sosednjimi občinami, po mnenju članov odbora nizko. 
Zanimalo jih je tudi zakaj je eden izmed predstavnikov ustanoviteljice predstavnik občinske 
uprave, ki pokriva delovanje turizma. 
 
Ob 18.30 uro je sejo zapustil Boštjan Razinger.  
 
Milan Rejc je pojasnil pripombe in predloge, ki so zapisani od točke 1 do 4. 
1. Da se v obrazložitvi natančno navedejo zakonske podlage za preoblikovanje zavoda. 
2. Dejavnosti v 4. členu naj se razvrstijo po številčenju. 
3. Da se spremeni oziroma dopolni osnutek Odloka  v 6. členu in sicer :  
Svet zavoda ima 7 članov, ki ga predstavljajo : 

- 4 člani predstavniki ustanoviteljice 
- 1 član predstavnik delavcev 
- 2 člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti  s področja turizma 

Predstavnike ustanoviteljice imenuje OS na predlog KMVII. Od tega mora biti en predstavnik 
Odbora za Gospodarstvo in turizem. Kandidati morajo izkazati ustrezne izkušnje in poznavanje 
turizma. 
Predstavnika delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe 
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Dva predstavnika zainteresirane javnosti /zavezancev za turistično takso/ imenuje občinski 
svet. Predloga za predstavnika zainteresirane javnosti  s področja turizma oz. uporabnikov 
/zavezancev za turistično takso/  na podlagi javnega poziva poda: 
- enega predstavnika hotelsko turistična  podjetja Bleda, ki jih skliče Zavod za turizem Bled; 
- enega predstavnika sobodajalci občine Bled, ki jih v okviru Sekcije sobodajalcev skliče 
Turistično društvo Bled. 
V 7. členu se črta Predsednik Sveta zavoda je predstavnik ustanoviteljice. Doda se, da 
predsednika sveta zavoda  izvolijo izmed sebe člani sveta zavoda. 
 
V 8. členu se doda  naloga sveta zavoda in sicer, da svet zavoda poda mnenje k  Načrtu razvojnih 
programov in investicijskim planom  občine Bled za tekoče leto. 
 
4. Da se navedeni predlogi vnesejo v Osnutek odloka do naslednje seje Občinskega sveta in se 
osnutek Odloka obravnava po enofaznem postopku.   
 
Robert Klinar je povedal, da je bilo ugotovljeno, da Občina Bled glede na javnofinančne predpise, 
obstoječega Turizma Bled ne more več neposredno financirati iz proračuna občine. Turizem 
Bled ima status zasebnega zavoda. Potekel mu je status pravne osebe, ki deluje v javnem 
interesu, katerega ne more več obnoviti. Začasno se v prehodnem obdobju financira po pogodbi, 
saj je potrebno dejavnost nadaljevati. Obrazložil je tudi to, da so dejavnosti (v 4. členu) zložene 
po vsebini ter, da je število članov sveta manjše, saj to omogoča boljšo operativnost in 
racionalnost. Predstavnik občinske uprave se v svet zavod imenuje v luči dobrega gospodarja, saj 
ima občina tako več vpogleda v njegovo delovanje.   
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Odloka o preoblikovanju 

Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled.  

ZA 1, PROTI 2 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Ad 7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2020 
Tomaž Rogelj je predstavil gradivo.  
V kratki razpravi so sodelovali prisotni člani odbora. Debata je potekala o  predvidnem obsegu 
poslovanja za leto 2021. Tomaž Rogelj je povedal, da je plan ocenjen na 880.000 EUR.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog sklepa, da se seznani s 

Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2020. 

ZA 2, PROTI 0  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 8. Pobude in predlogi 
Pobud in predlogov ni bilo.  
Predsednik se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in 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 
 
 

12. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v torek, 8. 6. 2021, ob 17.00  
v  sejni sobi Občine Bled (skupna seja),  

nadaljevanje v Poročni dvorani Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2021 – Rebalans 1 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2020 
a) letno poročilo  
b) Program odprave poslovne izgube Zavoda za kulturo Bled v letu 2020 
4. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2020 
5. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2020 
 

 
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: 110-2/2019-22 

Datum: 10. 3. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v torek, 9. 3. 2021 ob 17. uri v 
prostorih Festivalne dvorane Bled 
 
Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Vanja Piber, 
Aneta Varl, Ana Antloga, Darko Mlakar. 
Opravičeno odsotni: Alenka Hiti, Brigita Tišler. 
Ostali prisotni: Robert Klinar- direktor OU Občine Bled, Mag. Aleksandra Žumer, Občina Bled, 
Slavka Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o. in Polona Zalokar, Občina Bled - 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 so bile prve tri točke 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: 
 

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020, 
7. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030, 
8. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje, 
9. Potrditev zapisnika 10. redne seje. 

 

Člani odbora so sprejeli sklep: 
1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi dnevni red 11. redne seje Odbora za družbene 

dejavnosti Občine Bled. 

5 ZA , 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 1. Sprejem Zaključnega računa proračunu Občine Bled za leto 2020 
 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020 je navzočim predstavil Robert Klinar, 
direktor občinske uprave Občine Bled. 
Iz predmetnega zaključnega računa je razvidno, da je Občina v letu 2020  generalno 
pridobila za 11.839.803,00 €, kar je 103,27 % od načrtovanega in izkazala za 
11.932.344,00 € odhodkov, ali 90,39 % od načrtovanega. Iz posebnega dela zaključnega 
računa je razvidno, da je bila na področju družbenih dejavnosti na večini postavkah 
realizacija skoraj 90 %, kar je zelo dobro.   
Člani odbora na predlog zaključnega računa niso imeli pripomb. Soglasno so sprejeli  
 
Sklep 1-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020. 

5 ZA, 0 PROTI  
Sklep je bil sprejet. 
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Sklep 1-2:  

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se 
seznani z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2020.  

5 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 2. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 
 
Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled do leta 2030 je navzočim predstavila Slavka Zupan, 
iz družbe K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o. Generalno vizija omenjene strategije temelji na 
ključnem načelu »Harmoniji sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu Slovenije«, 
ki jo bomo zasledovali preko sedem strateškimi ciljev. Ti cilji bodo doseženi preko sedem 
temeljnih stateških platform ukrepanja. Vsi ukrepi so podrobno razdelani in bodo zajeli vsa 
področja družbenega življenja in dela v občini. Bistvo te strategije je v trajnostnem premiku v 
celoti, ki ga bo Občina s tem delovanjem do leta 2030 dosegla.  
Člani odbora v razpravi niso sodelovali. Sprejeli so   
 
Sklep 2-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030. 

5 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 3. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
 
Osnutek pokrajinske zakonodaje in izdajo sklepa o mnenju Občine Bled k le-tej je navzočim 
predstavila  Mag. Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne zadeve na Občini Bled.  
Poudarila je , da je to osnutek pokrajinske zakonodaje, ki ga je pripravila strokovna skupina 
Državnega sveta RS, ki zajema Zakon o ustanovitvi pokrajin, Zakon o pokrajinah s pregledom 
pristojnosti in nalog pokrajin ter Zakon o financiranju pokrajin. V tej fazi je predstavljen 
občinam, da se opredelijo do teh osnutkov pokrajinske zakonodaje. Generalno pokrajinska 
zakonodaja, predvideva decentralizacijo države in prenos določenih upravnih nalog iz UE in 
ministrstev na pokrajine. Določene spremembe prinaša tudi za občine, npr. uvedbo regionalnega 
prostorskega načrta, itd… pojavlja pa se bojazen po večanju administracije, drobljenosti, 
podvajanju nalog…. 
Člani odbora na predlog Sklepa  o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje niso imeli pripomb. Soglasno so sprejeli  
 
Sklep 3-1:  

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlog Sklepa o mnenju občine Bled k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje. 

5 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

Ad 4. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
Na zapisnik 10. redne seje odbora za družbene dejavnosti Občine Bled člani odbora niso imeli 
pripomb.   
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Sprejeli so 
 
 
Sklep 4-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi zapisnik 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti 
Občine Bled. 

5 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 Seja je bila zaključena ob 18.20 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 
 

10. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled, 
ki bo v sredo, 9. 6. 2021, ob 16.15 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
Predlog dnevnega reda:  
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 10. 3. 2020, 
2. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje z dne 31.5.2021 do 3.6.2021 
3. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in oblikovanje 

predloga imenovanja 
 

 
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: 032-4/2018-107 
Datum: 10.3. 2021 

ZAPISNIK 
9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 

10.3. 2021, ob 16.00, v sejni sobi 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.  
 
1. Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  
4. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 9. 3. 2020 
5. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 12.5.2020 do 15.5.2020 
6. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 2.9.2020 do 7.9.2020 
7. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 15.9.2020 do 21.9.2020 
8. Glasovanje o skupni listi kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije  
9. Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2021 
10. Soglasje k razrešitvi direktorja Območnega zdravstva Gorenjske in soglasje k imenovanju 

novega direktorja Območnega zdravstva Gorenjske, 
11. Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
12. Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica 
13. Razrešitev člana Odbora za proračun in občinsko premoženje ter imenovanje novega člana 
 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 8. redne seje KMVVI z dne 9.3.2020 
Pripomb ni bilo. 
 
2. Člani so sprejeli: 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 8. redne 
seje KMVVI z dne 9.3.2020. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
Točka 2: Potrditev zapisnika 3. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 12.5.2020 do 
15.5.2020 
Pripomb ni bilo. 
 
3. Člani so sprejeli: 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 3. 
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 12.5.2020 do 15.5.2020. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 
 
Točka 3: Potrditev zapisnika 4. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 2.9.2020 do 
7.9.2020 
Pripomb ni bilo. 
 
4. Člani so sprejeli: 
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Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 4. 
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 2.9.2020 do 7.9.2020. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 4: Potrditev zapisnika 5. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 15.9.2020 do 
21.9.2020 
Pripomb ni bilo. 
 
5. Člani so sprejeli: 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 5. 
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 15.9.2020 do 21.9.2020. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 5: Glasovanje o skupni listi kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije  
 
Razvojni svet je sestavljen iz 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 

predstavnikov nevladnih organizacij. Glasuje se za skupno listo kot celoto. Na podlagi prispelih 

kandidatur, katero je podala tudi Občina Bled (na 9. redni seji občinskega sveta je bil predlagan 

kandidat Anton Mežan) so na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj pripravili 

Skupno listo kandidatov. 

6.  
7. Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu, da potrdi oblikovano Skupno listo kandidatov v Razvojni svet gorenjske regije 
2021-2027. 
Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 6: Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2021 
 
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Blejskih novicah,  februar 2021 je bilo prejetih 8 

predlogov za podelitev občinskih priznanj. Člani komisije so ob sklicu seje prejeli vse 

obrazložitve, na seji so bile na razpolago na vpogled tudi same vloge. Člani so generalno 

pregledali vse prispele prijave. Ugotovili so, da je Metka Žnidar leta 2007 že prejela častni znak.  

 

Po generalnem pregledu, po 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. Boži Torkar, 
2. Janji Vrhovnik 
3. Hani Premrl, 

 

- Častni znak Rajska ptica podeli: 

1.  Ani Mariji Kovač 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga županu, da podeli 

županovo priznanje Franciju Kindlhoferju, Mileni Kovačič, Marjeti Vodnjov, Metki 

Žnidar. 

Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 7: Soglasje k razrešitvi direktorja Območnega zdravstva Gorenjske in soglasje k 
imenovanju novega direktorja Območnega zdravstva Gorenjske 
 
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske je s sklepom številka 115-01/2021 z dne 

19.01.2021 direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon. 

predčasno, to je z dnem 01.07.2021 razrešil funkcije direktorja zavoda zaradi upokojitve. Nato je 

svet zavoda OZG na podlagi izvedenega kandidacijskega postopka na 10. seji dne 02.03.2021 

sprejel sklep o imenovanju Matjaža Žura za novega direktorja Območnega zdravstva Gorenjske. 

 
 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 

svetu, da poda soglasje k razrešitvi direktorja Območnega zdravstva Gorenjske Jožeta 

Veternika, skladno s sklepom sveta zavoda OZG številka 115-01/2021 z dne 19.01.2021 in 

da poda soglasje k imenovanju Matjaža Žura za direktorja Območnega zdravstva 

Gorenjske, skladno s sklepom sveta zavoda OZG številka 388-01/2021 z dne 02.03.2021. 

Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 8: Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
 
Svet zavoda osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled je pozval Občino Bled, da kot 

ustanoviteljica v svet zavoda imenuje tri svoje predstavnike, saj obstoječim članom poteče 

mandat.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi poziv k predlaganju 

kandidatur prejela tri predloge (navedeni v sklepu). Predlagani so k imenovanju podali tudi 

svoja soglasja.  

 

8. Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 

svetu Občine Bled, da  v svet zavoda osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled imenuje 

naslednje predstavnike ustanovitelja: 

Mašo Miklavčič, 

Iztoka Pesrl, 

Branko Trpin. 

Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence) 

 
 
Točka 9: Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta Radovljica 
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Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je dne 19.2.2021 Občini Bled 

posredoval vlogo za izdajo mnenja h kandidatki za direktorico knjižnice. Iz dopisa je razvidno, da 

se je na objavljen razpis v zakonitem roku prijavila ena kandidatka, Božena Koman Finžgar, 

dosedanja direktorica Knjižnice. 

 
Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu 

svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Božene Kolman Finžgar za mandatno 

obdobje 5 let.  

Glasovanje: (3 ZA, O PROTI) 

 
 
Točka 10: Razrešitev člana Odbora za proračun in občinsko premoženje ter imenovanje 
novega člana 
 
Dne 2.3.2021 smo na občini prejeli odstopno izjavo dr. Huga Zupana iz Odbora za proračun in 

občinsko premoženje (prenehanje članstva zaradi selitve v drugo občino).Na poziv komisije je 

bil prejet predlog za novega člana Matjaž Pristavec iz Zasipa. 

Na glasovanje sta bila dana sledeča sklepa: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled predlaga občinskemu 

svetu, da sprejme sledeča sklepa: 

1. Občinski svet Občine Bled razreši člana Odbora za proračun in občinsko premoženje 

Huga Zupana.  

2. Občinski svet Občine Bled imenuje za novega člana Odbora za proračun in občinsko 

premoženje Matjaža Pristavca.  

Glasovanje: (2 ZA, O PROTI, 1 VZDRŽAN-Brence) 

 
 
Seja je bila zaključena ob 16.40. 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer       Predsednik KMVVI 
              Anton Mežan  
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Številka: 032-4/2019- 

Datum: 03. 6. 2021 

ZAPISNIK 

6. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Bled, ki je potekala od 31.5.2021 do 3.6.2021 do 12.00 ure– seja se je izvajala z osebnim 
glasovanjem preko elektronske pošte 
 
Glasovali: Anton Mežan, Srečo Vernig 
Zapisala: tajnik KMVVI Aleksandra Žumer 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in 

oblikovanje predloga imenovanja 
 

1. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in 
oblikovanje predloga imenovanja 

 
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnica s predlogom sklepov:  
 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da ugotovi, da je Alenu Kofolu zaradi odstopa dne 23. 3. 2021 predčasno 
prenehal mandat predsednika nadzornega odbora Občine Bled. 
 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da sprejme sklep, da se za predsednika nadzornega odbora za preostanek 
mandatne dobe imenuje: Boštjan Poklukar, Bled. 
 
Član Janez Brence je predlagal, da se izvede redna seja KMVVI in pojasnil, da ja stranka SDS 
predhodno pri vložitvi kandidatur za mesta v KMVVI (torej po lokalnih volitvah leta 2018) 
vložila kandidaturo za člana in predsednika NS in da ta kandidatura nikoli ni bila umaknjena.  
Glede na intervencijo svetnika Janeza Brenceta, je izvedbo redne seje predlagal tudi član Srečo 
Vernig ter nato tudi člana Jakob Bassanese in Anton Omerzel.  
Anton Mežan je glasoval ZA predlagana sklepa. Podal je pojasnilo, da se je za sklic dopisne seje 
odločil skladno s predhodnim dogovorom članov KMVVI.  V kolikor odziv na dopisno sejo ne bo 
zadostil poslovniškim določilom, bo nemudoma sklical redno sejo.  
Glasoval je nato še Srečo Vernig in sicer pri prvem sklepu je bil ZA njegov sprejem, pri drugem 
sklepu je bil PROTI sprejemu. 
 

Ker sta glasovala le dva člana KMVVI ter s tem podala tudi strinjanje z izvedbo dopisne seje, 
pogoji za izvedbo dopisne seje niso bili izpolnjeni (smiselna uporaba določbe 1. odstavka 23. 
člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Bled). Zaradi slednjega se za obravnavo 
predmetne točke skliče redna seja KMVVI. 
 

Zapisala: 

Aleksandra Žumer 

          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 
 

12. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 9. 6. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021 – Rebalans 1 
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega prostorskega 

načrta Občine Bled  
5. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 
 
 
 

 
 
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: 011-1/2019-25 

Datum: 10. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 

11. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 10. marca 2021, 

ob 17. 00 uri v  sejni sobi Občine Bled 

 

 

Prisotni člani SPK: : predsednik Boštjan Ploštajner, podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: Janez 

Brence, Anton Mežan, Srečko Vernig 

Odsotni:/ 

Občinska uprava:  tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

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

Občine Bled začel podpredsednika SPK, g. Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in 

sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje komisije 

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 

 

 

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

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 11. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 
 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije  

 
Ni bilo pripomb. 
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 10. redne seje komisije z dne 2.12.2020.  

Glasovanje (5  ZA, 0 PROTI) 
 

 
 

Točka 2:  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 
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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 osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled 
 
Formalnih pripomb ni bilo. 
G. Brence je izpostavil, da bi želel, da bi bilo v obrazložitvi pojasnjeno, kaj je razlika med 
veljavnim odlokom in sedaj predlaganim ter, kakšne bodo finančne posledice za proračun. 
Vsebinskih pripomb na odlok  nima. 
Pojasnjeno je bilo, da so finančne posledice v nekem delu vidne iz primera obračuna po 
veljavnem odloku in po pripravljenem odloku (dvig za cca. 10-15 %). Kakšen bo direktno vpliv 
na proračun, je odvisno od števila potencialnih investitorjev. 
 
Člani SPK želijo, da se jim v alinejah pojasnji razlika med veljavnim odlokom in sedaj 
predlaganim ter v oceni (%) dviga ter kakšne predvidevamo bodo finančne posledice za 
proračun. 
 
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 Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za 
pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 
 
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: Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
 
Podana so bila vsebinska pojasnila, razlogi za obravnavo ter razprava glede pristojnosti. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (5 ZA, 0 PROTI) 
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Točka 6: Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta za območje Hotela 
Evropa 
 
Statutarno pravna komisija je prejela pobudo skupine svetnikov o tem, da bi sprejeli obvezno 
razlago termina »manjši družinski hotel«. 
G. Jarkovič je izpostavil, da bi bilo smiselno, da v primeru, ko in če bi prišlo do zahteve, da se 
sprejme obvezna razlaga »manjšega družinskega hotela«, da se takrat angažirajo osebe, ki so 
OPN pripravljale. Na javni predstavitvi so bili svetniki dodatno inforirani o zadevi. Predlagal je, 
da se prvo počaka, kaj se bo sedaj v postopku zgodilo, kaj bo izvedla civilna iniciativa, drugi 
zainteresirani. 
G. Brence je izpostavil svoje mnenje, da SPK ni kvalificirana, da bi sami oblikovali besedilo 
obvezne razlage, saj za to nimajo ustreznih, tudi tehničnih znanj. Sam bi se tega vzdržal. 
Pripraviti jo mora stroka. 
G. Vernig je izpostavil, da je bil čas, ko se je OPN pripravljal in sprejemal drugačen, drugačni so 
bili pogledi na turizem. Od tedaj so se stvari zelo spremenile in sedaj so interesi ter pogledi 
drugačni.  
Pojasnjeno je bilo, da je bila pobuda dana v duhu, da se SKP odloči, ali in komu naročimo 
izdelavo obvezne razlage.  
G. Mežan je izpostavil, kaj je imela njihova lista v mislih, ko se je sprejemal OPN in to objekt v 
smislu hotela Berc ali hotel Lukanc. 
 
V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je trenutno preuranjeno, da bi Statutarno pravna komisija 

nadaljevala postopek opredelitve obvezne razlage. Menijo, da je treba počakati, ali se bodo 

medsebojno  uskladili investitor, občina kot mnenjedajalec (uskaljenost s prostorskimi akti) in 

civilna inciativa. V nadaljevanju bodo člani spremljali proces in se glede na potek dogodkov 

odločali, ali se pristopi k pripravi in obravnavi obvezne razlage.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:30. 

 

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 
 

12. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 10. 6. 2021, ob 17.00 

 v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021 – Rebalans 1 
3. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled 
 
 
 
 
 

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

Jakob Bassanese 
 predsednik odbora  

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, direktor občinske uprave  
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-5/2019-23 

Datum: 11.3.2021 
 
 

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

 
ki je bila v četrtek, 11.3.2021, s pričetkom ob 17:00 uri v  Festivalni dvorani Bled. Seja je bila 
skupna z Odborom za prostor in varstvo okolja. 
 
Prisotni: Jakob Bassanese ( 17:00-18:00), Klemen Pangerc, Srečko Vernig, Jana Špec, Rok 
Poklukar 
Opravičili: Boštjan Ploštajner, Hugo Zupan (odstopil) 
Ostali prisotni: Anes Durgutovič, Alenka Dolinar, Nataša Hribar, Robert Klinar; 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 10. seje Odbora za proračun in 
občinsko premoženje: 
 

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020; 
5. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030; 
6. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje; 
7. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled; 
8. Potrditev zapisnika 10. redne seje. 

 
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: http://www.e-
bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 
 

Predsednik predlaga spremembo dnevnega reda in sicer, da 4. točka postane 1. točka toko, da se 

predlagani dnevni red glasi:  

1. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Bled; 

2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020; 
3. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030; 
4. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje; 
5. Potrditev zapisnika 10. redne seje. 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 11. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 Glasovanje: 5 prisotnih ( 5 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 
 

 
 

AD 1. 
Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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Uvodno obrazložitev je podal predstavnik pripravljavca Odloka g. Anes Durgutovič.  Nova 

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč je prinesla obsežne spremembe na področju 

obračuna komunalnega prispevka. Skladno z določili podrobnih predpisov je osnova za Odlok o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo elaborat, ki 

vsebuje potrebne strokovne osnove za določitev načina obračuna komunalnega prispevka. V ta 

namen je izdelan elaborat.  

Navede nekaj sprememb pri izračunu komunalnega prispevka in sicer upošteva se bruto tlorisna 
površina in ne neto, upošteva se faktor namembnosti in ne faktor dejavnosti,… 
 
Razprava: 
Jana Špec: Postavila je nekaj vprašanj in pomislekov in sicer kakšne so posledice Odloka na 
proračun,  ali je primeren trenutek za sprejem glede na trenutno stanje epidemije, kakšna je 
razlika pri izračunu za 1-stanovanjsko hišo po starem in novem Odloku? 
Jaka Bassanese: izpostavi vpliv Odloka na mlade družine, katere naj ne bi obremenjevali z 
dodatnimi stroški. 
Srečko Vernig: Faktor namembnosti je edini način s katerim lahko lokalna skupnost vpliva na 
višino prispevka. Predlaga, da se pri vseh postavkah naredi nekaj izračunov, da bi potem videli 
razlike. 
 

Po razpravi predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Bled  s pripombami iz razprave. 
 
 Glasovanje: 5 prisotnih  ( 5 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 
 

AD 2. 
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar z obrazložitvijo odstopanj od veljavnega 
proračuna za 2020. 
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Konto Opis
Veljavni proračun 

2020
Realizacija 2020

odstopanja                                   

( 4-3)

1 2 3 4 5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.735.346,71 -92.541,07 1.642.805,64

PRIHODKI 11.464.996,65 11.839.802,80 374.806,15

70 DAVČNI PRIHODKI 7.562.380,38 8.234.584,95 672.204,57

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.177.442,48 2.945.590,18 -231.852,30

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.400,00 16.111,82 -4.288,18

74 TRANSFERNI PRIHODKI 704.773,79 643.515,85 -61.257,94

ODHODKI 13.200.343,36 11.932.343,87 -1.267.999,49

40 TEKOČI ODHODKI 5.216.486,22 4.635.895,69 -580.590,53

41 TEKOČI TRANSFERI 3.271.687,13 3.085.049,88 -186.637,25

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.567.813,84 4.072.889,08 -494.924,76

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 144.356,17 138.509,22 -5.846,95

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000,00 206,54 -4.793,46

PRIHODKI 5.000,00 206,54 -4.793,46

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00 206,54 -4.793,46

C. RAČUN FINANCIRANJA 315.444,02 311.415,78 -4.028,24

ODHODKI 315.444,02 311.415,78 -4.028,24

55 ODPLAČILA DOLGA 315.444,02 311.415,78 -4.028,24

ODHODKI NAD PRIHODKI -2.045.790,73 -403.750,31 1.642.040,42

Vir pokritja odhodkov nad prihodki v  višini 403.750,31 € je v prenosu neporabljenih sredstev iz 2019 v 2020 ( 2.045.790,73 € ),

kar pomeni, da je 1.642.040,42 € nerazporejenih za prenos v proračun 2021.  
 
Razprave ni bilo zato predsednik da na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPOV:  
 
1. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 
sprejme  
     Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020. 
 
2. Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da se   
     seznani z realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem  Občine Bled za leto 
2020. 
 
Glasovanje:  4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklepa sta sprejeta. 

 
 

AD 3. 
Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 

 
Uvodno obrazložitev je podala pripravljavka Slavka Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o.. 
Strategija trajnostnega razvoja je krovni dokument občine za naslednjih 10 let. Je strateški 
dokument, ki je podlaga za vse ostale dokumente in odločitve. 
 
Razprava: 
Srečko Vernig: Mnenja je, da so nastavki v strategiji v redu. Predlaga, da bi v strategijo morali 
dodati razmišljanje o svojem vodovodu, da bi imeli svojo pitno vodo, predlaga tudi, da se v 
strategijo doda parkirna hiša na severni strani občine. 
Jana Špec: Pove, da je material izredno dober, vendarje pravi, da je potrebno, da moramo 
strategijo vsi ozavestit, sicer bo to le en papir. Strategija je dokument, ki je potreben pri pripravi 
vsakoletnega proračuna občine. Predlaga tudi: 
- da se v OPN določi prostor za dom starostnikov za občane Bleda, 
- da se zadolži Turizem Bled, da vsa strateška izhodišča vnese v strategijo razvoja Turizma Bled, 
- da se strategija natisne v papirni obliki. 
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Opozori naj se naziv »Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled« popravi v »Višja 
strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled«. 
 
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA:  

 

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

Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 s predlogi za redakcijske popravke dane v 

razpravi. 

 

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

 
AD 4. 

Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Robert Klinar. Pove, da so Občinski svetniki Občine 
Bled dne 20.11.2020 v seznanitev prejeli gradivo Strokovne skupine Državnega sveta Republike 
Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje skupaj z Zbornikom, v katerem je vsebovana 
predlagana pokrajinska zakonodaja. 
Zakon o lokalni samoupravi je že leta 1993 uredil povezovanje občin v pokrajine zaradi 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena, postopek ustanovitve pokrajine, pravni 
status pokrajine, izstop občine iz pokrajine, prenos nalog v izvirno pristojnost pokrajin ter 
načela prenosa nalog iz državne pristojnosti v opravljanje pokrajinam, organe pokrajine, 
predstavništvo občin v pokrajinskem svetu in druga vprašanja uvedbe pokrajin. Določbe 
Zakona o lokalni samoupravi.ki so se nanašale na pokrajine, niso bile nikoli izvedene. Ureditev 
pokrajin v ustavi in zakonu je bila od vsega začetka sporna. Predvsem zaradi tega, ker naj bi se 
v pokrajine povezovale občine, torej bi bile ustanoviteljice pokrajin občine. S tem bi bile 
pokrajine institucionalna oblika medobčinskega sodelovanja. Ta proces povezovanja občin in 
opravljanja razvojnih nalog na regionalni ravni pa je temelj za vzpostavitev pokrajinske 
ureditve Slovenije, ki je sicer majhna, vendar geografsko izrazito raznolika država. 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
Sklep o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje. 
 
 Glasovanje: 4 prisotni  ( 3 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 
 

AD 5. 
Potrditev zapisnika 10. seje 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 10. redne seje Odbora 
za proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 4 prisotni  ( 4 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 
 

 
 
Seja je bila  zaključena ob 19:25 uri. 
 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 

 
 
 
 
PODPREDSEDNICA ODBORA ZA 
PRORAČUN IN OBČINSKO PREMOŽENJE
                  
                                   Jana Špec 

 



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 
 
 

12. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 10. 6. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021 – Rebalans 1 
3. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled 
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega prostorskega 

načrta Občine Bled  
5. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2020 
6. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2020 ter 
program izvajanja za obdobje od 2021 

7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021 
8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020 
9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020 
10. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2020- Saubermacher 
 
 

 
 
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, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda   



Številka: 011-3/2019-23 
Datum: 11. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 

11. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je 
bila v četrtek, 11. 3. 2021 ob 17. uri v Festivalni dvorani Bled. 

 

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 

Mihaela Pesrl - predsednica odbora, člani: Janez Brence, Marijeta Gogala, Ljuba Kapus, Gregor 

Jarkovič, Anton Mežan 

Ostali prisotni: direktor občinske uprave Robert Klinar, Anes Durgutović, AD-SVETOVANJE – k 

točki 1, Slavka Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o. – k točki 3, tajnica odbora Alenka Dolinar  

Opravičeni: Klemen Rešek – podpredsednik odbora 

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

prisotne. 

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

 

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 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 

 

Na predlog Jakoba Bassaneseja, predsednika Odbora za proračun in občinsko premoženje, se je 

dnevni red spremenil, in sicer:  

 

1. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled 

2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 

3. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 

4. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 

5. Potrditev zapisnika 10. redne seje 

 

Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednji sklep: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja soglasno potrdi spremenjeni dnevni 
red. 

ZA 6, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad1. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Bled 
 

Predstavitev k prvi točki je podal g. Anes Durgutović. Pojasnil je vsebino priprave elaborata in 

odloka, ključne spremembe odloka glede na veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo in nov 

način izračuna komunalnega prispevka.      

 

V razpravi sta sodelovala g. Janez Brence in g. Anton Mežan.  

G. Brence izpostavi, da bi bilo potrebno opredeliti kakšne bodo finančne posledice za proračun 

in pove pomislek glede sprejema novega odloka, glede na trenutno situacijo vezano na 

epidemijo, saj nov odlok investiranjem določa višje plačilo komunalnega prispevka. Hkrati 

povzame, da so bila vlaganja občine v izgradnjo komunalne infrastrukture visoka. Vsebinskih 

pripomb na odlok nima. 

G. Mežan vsebinskih pripomb na odlok nima. Izpostavi, da ni primeren trenutek za sprejem 

novega odloka zaradi epidemije in predlaga splošno zmanjšanje prispevne stopnje zavezanca. 

Zanima ga, zakaj se odlok sprejema tik pred zakonsko določenim rokom.  

V nadaljnji razpravi sodelujeta tudi ga. Špec in g. Vernig. G. Jarkovič pove, da pri obremenitvi s 

komunalnim prispevkom daje prednost razbremenitvi za stanovanjske hiše in s tem nižjim 

stroškom za mlade, ki bi gradili na območju občine Bled. Odborniki predlagajo, da se pripravi 

izračune komunalnega prispevka po obstoječem in predvidenem odloku za različne vrste 

gradenj.  

 

S strani g. Durgutovića je bilo dodatno pojasnjeno, da so finančne posledice v nekem delu vidne 

iz primera obračuna po veljavnem in po predlaganem odloku, vendar različne glede na vrsto 

posega in namembnost objektov (dvig za približno 5 - 15 %). Neposredni vpliv na proračun je 

odvisen od števila potencialnih investitorjev, vrste posega in namembnosti objektov, ki se bodo 

gradili. 

  

Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep 1: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Bled, da sprejme osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled s pripombami.  

5 ZA, 0 PROTI, 1 ODSOTEN (Kapus) 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020 

Predstavitev k drugi točki je podal direktor občinske uprave Občine Bled g. Robert Klinar.  

Predstavi prihodkovno in odhodkovno stran zaključnega računa za leto 2020 ter prenos 

sredstev v leto 2021. Glede na izpad prihodkov za leto 2020 zaradi epidemije, brez dodatnega 

zadolževanje, realizacijo leta 2020 oceni kot dobro. Izpostavi večje prihodke, to je NUSZ in 

turistična taksa, podrobne obrazložitve PP in NRP pa so na voljo v poročilu. Omeni tudi 

realizacijo nakupa nepremičnin, ki je nekaj več kot 87 %, sredstva pa so bila namenja projektu 

kolesarke poti Bled – Bohinj, odkupu zemljišč za katera je Občina Bled uveljavljala predkupno 

pravico in odkupu zemljišč, ki predstavljajo ceste.   

  

Razprave ni bilo.  
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Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednja sklepa: 

Sklep 2: 

Sklep 2/1: 

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

Bled, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2020. 

Sklep 2/2: 

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

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

Bled za leto 2020. 

6 ZA, 0 PROTI  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Ad3. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 
 

Direktor občinske uprave Občine Bled g. Robert Klinar uvodoma pohvali pripravo strateškega 

dokumenta, njegovo obsežnost in deležnike.  

Predstavitev k tretji točki je podala ga. Slavka Zupan. Pove, da je STR Občine Bled 2030 krovni 

programski dokument občine za naslednjih 10 let, ki Bled opredeljuje trajnostno, tako z 

okoljskega, prometnega in turističnega vidika. Glavna vsebina STR je osredotočenost na 

ravnotežje prebivalcev in turizma, ki je na meji vzdržnosti. V letu 2025 se predlaga novelacija 

STR. STR je odraz celovitega procesa z deležniki, obravnavanega s strateško skupino in 

opredeljuje 12 ključnih izzivov oziroma področij (trajnost, kakovost bivanja, kompleksnost 

lokacije, vpliv državne in lokalne regulative, …). 

 

V razpravi so sodelovali ga. Ljuba Kapus, g. Gregor Jarkovič in g. Anton Mežan. 

G. Jarkovič pohvali korektno pripravljeno STR. G. Mežan podpira okolju prijazno kmetijstvo in 

predlaga redakcijski popravek v zvezi s parkirnimi hišami. Ga. Kapus ravno tako pohvali 

dokument in naravnanost k trajnostnemu razvoju. Izpostavi, da bilo potrebno več narediti na 

ohranjanju bivanja mladih v občini, zagotoviti podporo ekološkim in okoljskim društvom, 

zagotoviti več varovanih stanovanj, predlaga sanacijo in zaščito jezerske in objezerske površine 

oziroma predlaga vrsto ukrepov z okoljevarstvenega področja (omejitev hrupa, skrb za vodne 

vire, umik prometa, tudi mirujočega, iz središča Bled). Na izrecno željo ga. Ljube Kapus so njene 

pripombe  navedene v dopisu, katerega je razdelila prisotnim na seji in je priloga tega zapisnika. 

 

Direktor OU dodatno pojasni, da je STR strateški dokument, ki narekuje vizijo, poslanstvo in 

zaveze ter je podlaga za pripravo vseh nadaljnjih izvedbenih predpisov posameznih področij.  

Uresničevanje STR je vezano tudi na finančne zmožnosti občine in investicijski potencial. Poda 

tudi pojasnila na podana vprašanja tekom razprave.  

Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednji sklep:  
Sklep 3: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Bled, da sprejme Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030, s predlogi za 

redakcijske popravke, podanimi na 11. redni seji Odbora za PIVO. 

6 ZA, 0 PROTI  

Sklep je bil sprejet. 
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Ad4. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
 

Predstavitev k četrti točki je podal direktor občinske uprave Občine Bled g. Robert Klinar.  

Gradivo pokrajinske zakonodaje govori o elementih teritorialne, upravne, politične in fiskalne 

decentralizacije in prenosu pristojnosti in nalog na regijsko raven. Cilj pokrajinske zakonodaje je 

učinkovito in pregledno upravljanje ter zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in 

regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja, ki mora temeljiti na 

zmanjšanju naraščajočih regionalnih razlik, krepitvi policentrizma, ohranjanju poseljenosti in 

izboljšanju možnosti za dvig blagostanja prebivalk in prebivalcev ter ekosistemov vseh 

geografskih območij Slovenije.  

 

Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep 4: 

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

Bled, da sprejme predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske 

zakonodaje. 

6 ZA, 0 PROTI  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 5. Potrditev zapisnika 10. redne seje 

Na zapisnik 10. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled ni bilo 

pripomb.  

 

Predsednica članom odbora predlaga, da sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep 5: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrdi zapisnik 10. redne seje Odbora 

za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled. 

6 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 19. 30. 

 

 

Zapisala:        

Alenka Dolinar    

   

Predsednica Odbora za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja 

Mihaela Pesrl 

 

Priloga:  

- dopis ga. Ljube Kapus 



STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA                                 

Predlogi za  Odbor za prostor, … dne 11. marec 2021 

Smatram, da je nastal pohvale vreden dokument na podlagi široke razprave in v sodelovanju 

občanov. Vizija in poslanstvo, posebno stremenje k povrnitvi porušenega razmerja med 

bivanjem in turizmom, kaže na zavedanje, da absolutno ne smemo več delati napak- zavezujoče, 

in kažeta na resen sklep sprememb delovanja občine v trajnostnem smislu. Do sedaj sta bila 

termina trajnostno in kvalitetno bivalno okolje zgolj na papirju. 

V izvedbenem delu pa bi predlagala nekaj dopolnil in popravkov: 

Točka 1.2.4. podpiram vse aktivnosti stanov. Programa. Glede na to, da v preteklosti nič ni bilo 

vloženega v fond novih stanovanj in na interes, da mladi ostajajo in se vračajo v kraj, predlagam, 

da se za stanovanja v tem desetletju MORA najti  več denarja kot le za 10 stanovanj. Le 10 ne bo 

rešilo problem odhajanja domačinov. 

Točka 1.1.1. podpora društvom; predlagam, da se posebej izpostavi velika potreba po prostorih 

(Rdeči križ še danes nima ustreznih prostorov, društva se sestajajo po gostilna…) pri naštevanju 

društev dodajo tudi:  ekološka in okoljska društva. 

Točka 1.5.5 V občini imamo prostor, ki je po OPN opredeljen kot prostor za terciarne dejavnosti 

pod Partizanom. V strategiji  naj se vpiše, da se takoj začnejo postopki za vzpostavitev zakonite 

rabe tega zemljišča, ki se lahko uporabi za plezalni park ali sodoben otroški park. 

Točka 2.3.1  k besedilu o vzdrževanju natege naj se doda še vzdrževanje in nadzor nad 

razvejitvijo pritokov (bifurkaciji) 

Točka     pod 2. točko rezultat dodati: zmanjševanje prekomernega hrupa 

Točka 4.3.3.- 3.3.1   dodati : na državni ravni takoj doseči širitev vodovarstvenega za vodovod 

Radovna – Ovčja jama 

Točka 4.4. – 4.4.2 parkiranje v središču Bleda; Naštevanje večjega števila garažnih hiš v ožjem 

prostoru Bleda in v jezerski skledi se mi zdi v precejšnjem nasprotju z generalnim ciljem 

strategije, da se mora tudi mirni promet umakniti iz jezerske sklede  in to zaradi zelo 

pomembnega namena - dosledne zaščite našega osnovnega aduta jezera. Zato predlagam, da se 
naštevanje garaž nadomesti z besedilom, ki vendarle pušča še prostor za razmislek, kako rešiti 

problem. Predlagam besedilo v smislu: da so hoteli lahko poskrbijo za parkiranje svojih gostov z 

manjšimi garažnimi hišami, praviloma podzemnimi, na svojem zemljišču; da se v najožjem 

centru kraja ne gradi garažnih hiš, ampak se rešuje problem parkiranja z brezplačnimi prevozi 

ekoloških vozil iz parkirišč (parkirne hiše) z obrobja. 

Točka 4.4. – 2.4.5. v besedilo se doda ureditev Riklijevih sprehajalnih poti (ki so bile tudi izven 

Straže). 

Točka 4.6. predlagam, da se nekje tu opredeli tudi potreba po hitri in učinkoviti ureditvi 

problema prekomernega gnojenja vsepovsod, tudi na vodovarstvenih območjih. Problem 

povzroča pretirana živinorejska dejavnost in škodi jezeru ter vodam na našem zelo občutljivem 

ekosistemu. 

Ljuba Kapus 

 


