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SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA: 

 

 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem  

torek, 7. 12. 2021, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled  

 

2. Odbor za družbene dejavnosti  

torek, 7. 12. 2021, ob 17.00 v  Poročni dvorani Občine Bled 

 

3. Statutarno-pravna komisija  

sreda, 8. 12. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled 

 

4. Odbor za proračun in občinsko premoženje  

četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 

 

5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.00  v sejni sobi Občine Bled 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

je imela sejo sklicano dne 2. 12. 2021, ob 15.00 uri 

 

 

 

 

 

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19 se lahko seje udeleži le oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolelosti, cepljenosti ali 

testiranja, kar dokazuje s predpisanimi dokazili. Občina Bled je to dolžna preverjati ob vstopu v 

poslovne prostore, kjer se bo izvajala seja (s čitalcem QR kode oz. na podlagi drugih listinskih 

dokazil).  

Brez dokazila se osebi vstop v poslovne prostore zavrne. 
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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 

 

14. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki bo v torek, 7. 12. 2021, ob 17.00  

v  sejni sobi Občine Bled   

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

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

Blejskem jezeru  

5. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2021 in 2022 ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled 

6. Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme 

slovenskega turizma 

 

 

 

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 30 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: 011-4/2019-26 

Datum:  22. 9. 2021 

 

ZAPISNIK 

13. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled, 

ki je bila v torek, 21. septembra 2021, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled 

 

Sejo je vodil predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Milan Rejc. 

Prisotni: Milan Rejc (predsednik), Boštjan Razinger, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc. 

Nik Zrimec, Miran Vovk 

Ostali prisotni:  Robert Klinar (direktor OU Občine Bled), Romana Purkart (Turizem Bled), 

mag. Primož Lah (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj 

in Železniki), Boštjan Lenček (Policijska postaja Bled), Bojana Lukan 

(Občina Bled),  

Odsotni: Anton Omerzel 

 

Seja se je pričela ob 17.00 uri skupaj s sejo Odbora za družbene dejavnosti. Navzočih je bilo 6 

članov OGT. 

 

S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

8. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

9. Potrditev zapisnika 12. redne seje 

10. Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 

11. Razvoj kolesarstva na Bledu do 2025 - informacija 

12. Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki za naslednjo sezono - informacija 

13. Pobude in predlogi 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem Bled sprejema predlog dnevnega reda 13. redne seje 

Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0.  

Sklep je bil sprejet. 

Seji se je pridružil Nik Zrimec. 
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AD 1. in AD 2. 

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 in 

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

občinske uprave, Robert Klinar. 

V razpravi so sodelovali Boštjan Razinger, Milan Rejc in Robert Klinar. Pogovarjali so se o 

zmanjševanju sredstev za športna društva, povečanju sredstev za delo občinske uprave, 

vzdrževanju osnovne šole, nakupu električnih vozil, … Milan Rejc je ugotovil, da pobuda o 

financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ni bila upoštevana in ponovno daje 

pobudo o financiranju. 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022. 

2. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da se o predlogu 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 s pripombami, opravi javna 

razprava. 

3. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023. 

4. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da se o predlogu 

Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 s pripombami, opravi javna 

razprava. 

Glasovanje OGT:  ZA 6, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

AD 3. 

Potrditev zapisnika 12. redne seje  

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje.  

Člani OGT na zapisnik niso imeli pripomb. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem potrjuje Zapisnik 12. redne seje Odbora za 

gospodarstvo in turizem. 

Glasovanje OGT:  ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Člani OGT so bili opozorjeni na ponavljanje v 

1. alineji 1. odstavka 11. člena. Zadeva bo nomotehnično sanirana. 

O točki ni bilo razprave. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o 

preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod za 

turizem Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5. 

Razvoj kolesarstva na Bledu do 2025 - informacija 

Informacijo o razvoju kolesarstva na Bledu je podala Romana Purkart iz Turizma Bled. 

O točki so razpravljali Franc Sebanc, Milan Rejc, Miran Vovk in Romana Purkart. Prisotni so 

pohvalili vizijo Turizma Bled o razvoju kolesarstva. Opazili so, da se ob spremembi produktov, ki 

jih promovira Turizem Bled, postopoma spreminja tudi struktura gostov. Težavo v smislu 

kolesarjenja še vedno predstavlja središče Bleda, pogrešajo več samostojnih kolesarskih poti. 

Beseda je tekla o sodelovanju s Slovenskimi železnicami, kjer je bilo razloženo, da bi le te lahko 

delovale bolje. Kljub pobudam župana Občine Bled, direktorja Turizma Bled, Skupnosti Julijske 

Alpe le te nimajo posluha po oživitvi železniške postaje Bled – Jezero, že nekaj sezon železniška 

postaja nima prodajalca kart oz. informatorja. Opozorili so tudi na nevaren prehod za pešce in 

kolesarje na območju Mačkovca, pojasnjeno jim je bilo, da gre zgolj za začasno rešitev do 

izgradnje kolesarske povezave Bled – Bohinj. Pogovarjali so se tudi o sistemu Bled. Green ways. 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o 

seznanitvi z informacijo o razvoju kolesarstva na Bledu do 2025. 

Glasovanje OGT:  ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6. 

Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki za naslednjo sezono - informacija 
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Del gradiva za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje, drugi del jim je bil predstavljen na seji. 

Uvodno obrazložitev so podali Romana Purkart, mag. Primož Lah in Boštjan Lenček. 

O točki so razpravljali Miran Vovk, Milan Rejc, mag. Lea Ferjan, Boštjan Razinger, Romana 

Purkart, mag. Primož Lah in komandir Boštjan Lenček. Pogovarjali so se o divjem kampiranju, 

pomanjkanju kapacitet za avtodome, ozaveščanju obiskovalcev o netoleranci do poležavanja na 

zelenih površinah, informatorjih »Ask me, I am local«, težavah s pomanjkanjem kadrov na 

redarstvu, kolesarjih na pločnikih, kršitvah v nočnem času, možnosti lisičenja in uvedbe pajka za 

nepravilno parkirana vozila. Strinjali so se, da motoristična prireditev na Faaker See-ju pritegne 

veliko gostov tudi na Bled in da bi morali v tem času zagotoviti parkiranje motoristom ter 

dogodek izkoristiti tudi na Bledu, npr. v smislu izvedbe manjših prireditev, ki bi ponujale lokalne 

kulinarične dobrote in podprle lokalno gospodarstvo. 

Sejo je zapustil Franci Sebanc. 

 PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o 

seznanitvi z informacijo o oceni turistične sezone 2021 in predvidenimi koraki za 

naslednjo sezono. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10.  

Pobude in predlogi 

Pobud in predlogov ni bilo. 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 13. redne seje OGT, zato je predsednik ob 19:20 uri sejo zaključil 

in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter sodelovanje. 

 

Zapisala: 

Bojana Lukan 

Predsednik OGT: 

Milan Rejc 
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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 

 

 

14. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 

ki bo v torek, 7. 12. 2021, ob 17.00  

v   Poročni dvorani Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023 

3. Sprejem soglasja k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025 

4. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

5. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

 

 

 

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 

 

 



 

Datum: 21. 9. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v torek, 21. 9. 2021 ob 17. uri v 

prostorih Občine Bled 

 

Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Vanja Piber, 

Aneta Varl, Alenka Hiti. 

Opravičeno odsotna: Ana Antloga. 

Odsotna: Brigita Tišler. 

Ostali prisotni: Robert Klinar- direktor OU Občine Bled, Polona Zalokar, OU,  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: 

 

6. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022, 

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023, 

8. Potrditev zapisnika 12. redne seje odbora, 

9. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled. 

 

Člani odbora so sprejeli sklep: 

1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi dnevni red 13. redne seje Odbora za 

družbene dejavnosti Občine Bled. 

4 ZA , 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

 

Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 je navzočim predstavil Robert Klinar, 

direktor občinske uprave Občine Bled. 

Uvodoma je povzel vse pomembnejše investicije, ki se izvajajo in bodo zaključene v letu 2021 ter 

nadaljeval  z investicijami, ki so predvidene v letu 2022 (kolesarska povezava Bled-Bohinj, JRC – 

1. faza, rekonstrukcija Kolodvorske ceste, sanacija grajske skale, obale jezera  na območju 

Toplice . Mlino, obnova pomolov v Mali Zaki, ZD Bled – rekonstrukcija in adaptacija…itd)  in 

nadaljeval s planom večjih investicij za leto 2023 (Blejska promenada, O.Š. Bled, glavna 

avtobusna postaja Bled, zbirni center IB Za Kozarco, Zadružni dom Ribno, …..itd), kar tudi 

bistveno vpliva na predlagana proračuna za naslednji dve leti.    

Povedal je, da predlagani osnutek proračuna za leto 2022 izkazuje za 13.359.503,10 € prihodkov 

ter za 16.302.569,22 € odhodkov, zapiranje proračuna naj bi dosegli z domačim zadolževanjem v 

višini 2.943.066,12 €.  V tem času se izteče obveznost iz naslova zadolževanja iz preteklih let.  
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V osnutku proračuna za leto 2023 pa je planirano za 12.506.672,39 € prihodkov in 

15.966.256,70 € odhodkov, razlika naj bi se pokrila z domačim zadolževanjem. Zmanjšanje 

prihodkov v letu 2023 glede na leto 2022 nastaja zaradi finančnih sredstev, ki so v letu 2022 še 

pričakovana iz naslova eko sklada, za Medgeneracijski center Bled.  

V razpravo se je vključila Alenka Hiti, ki jo je zanimalo zakaj zmanjšanje sredstev za programe 

športa in če bo to obveljalo za naprej. Direktor je pojasnil, da so bila glede na realizacijo 

preteklih dveh let in finančno situacijo Občine, vsa sredstva za javne razpise nekoliko zmanjšana, 

vključno z javnim razpisom za športne programe, kar pa ne pomeni, da v prihodnjih letih teh 

sredstev, glede na možnosti, ne bi spet povišali.  

Drugi člani odbora niso razpravljali. Soglasno so sprejeli:      

 

Sklep 1-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022. 

4 ZA, 0 PROTI  

Sklep je bil sprejet. 

 

Sklep 1-2:  

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 s 

pripombami, opravi javna razprava. 

4 ZA, 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Ad 2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

 

Osnutek proračuna Občine Bled za leto 2023 je direktor predstavil pri predhodni točki, ob 

predstavitvi osnutka  proračuna za leto 2022, prav tako je bila opravljena razprava.  

Člani odbora za družbene dejavnosti so soglasno sprejeli:   

 

Sklep 2-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled,  da 

sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023. 

4 ZA, 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet. 

 

Sklep 2-2: 

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 s 

pripombami, opravi javna razprava. 

4 ZA, 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 3. Potrditev zapisnika 12. redne seje odbora  



 
 

11 

 

Na zapisnik 12. redne seje odbora za družbene dejavnosti Občine Bled člani odbora niso imeli 

pripomb.   

Sprejeli so 

Sklep 3-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi zapisnik 12. redne seje Odbora za družbene 

dejavnosti Občine Bled. 

4 ZA, 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 4. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled  

Osnutek Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled je navzočim predstavila Polona 

Zalokar, višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti  v Občini Bled. Povedala je, da se 

s tem pravilnikom ureja postopek dodeljevanja bivalnih enot v občni Bled, namenjenih 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno najbolj ogroženih oseb, ki jim sicer grozi 

brezdomstvo ter v primerih elementarnih in drugih nesreč, v primerih, ko občani nenadoma 

ostanejo brez strehe nad glavo. Pravilnik, ki sledi zakonu o lokalni samoupravi in stanovanjski 

zakonodaji, ki občinam nalaga določene obveznosti s stanovanjskega področja, v svoji vsebini 

predpisuje pogoje in merila za oddajo bivalnih enot v najem,  upravičence do bivalnih enot, 

postopek oddaje, prenehanje najemnega razmerja ter prehodne in končne določbe pri oddaji teh 

enot v najem.   

V skladu s kvoto najemniških stanovanj s katerimi razpolaga Občina Bled, je trenutno ena 

stanovanjska enota opredeljena kot bivalna enota. V primeru potrebe občina lahko tudi najame 

stanovanje ali bivalni zabojnik (tam, kjer to dopušča prostorska zakonodaja) in ga opredeli kot 

bivalno enoto. Pri določitvi višine najemnine se uporabljajo določila stanovanjskega zakona 

glede oblikovanja neprofitnih najemnin. Vsekakor pa sprejem tega pravilnika ni pridobivanje 

dohodka, pač pa predvsem začasno reševanje najhujših stanovanjskih stisk občanov. 

Sledila je razprava v kateri so člani odbora za družbene dejavnosti izkazali razumevanje do 

reševanja tovrstnih stanovanjskih stisk in soglasno podprli sprejem Osnutka Pravilnika o 

dodeljevanju bivalnih enot v občni Bled.    

Sprejeli so 

 

Sklep 4-1: 

 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme Osnutek Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled.    

4 ZA, 0 PROTI 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri. 

 

Zapisala 

Polona Zalokar, l. r.                                                                                     Predsednik odbora 

                                                                                                                          Dušan Žnidaršič, l. r.  
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Vabilo na sejo Statutarno-pravne komisije 

  

 

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  

(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 

 

14. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 

ki bo v sredo, 8. 12. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

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

Blejskem jezeru  

5. Sprejem sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine 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: 011-1/2019-29 

Datum: 22.09. 2021 

 

ZAPISNIK 

13. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 9. 6 2021, ob 17. 

00 uri v Poročni dvorani Občine Bled 

 

 

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

Vernig 

Odsotni:  predsednik Boštjan Ploštajner, 

Občinska uprava:  tajnica SPK Aleksandra Žumer 

 

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

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

sklepčnost. 

 

Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 

2. Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 

3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

5. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za 

severno razbremenilno cesto na Bledu 

6. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 

prostora RE-6 Lip Bled 

7. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled  

8. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega 

sveta ter članov drugih organov Občine Bled 

 

 

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

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 13. redne seje Statutarno pravne 

komisije.  

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

Točka 1: Potrditev Zapisnika 12. redne seje komisije  

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP  

Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 12. redne seje komisije.  

Glasovanje (4 ZA, 2 PROTI) 
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Točka 2:  Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za 

pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 

Izpostavljena je bila določba 26. člena, ki določa: »Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 

Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji (Uradni list RS, št. 

74/1999 z dne 10. 9. 1999) in Statut Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled z dne 26. 

6. 2001«. Občinski svet je v letu 2018 sprejel novelacijo Akta o ustanovitvi zavoda za 

pospeševanje turizma Bled, Turizem Bled in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji, 

kateri ni bil objavljen v uradnem glasilu občine, saj se je postopek vodil samo v okviru vpisa 

sprememb v sodni register (šlo je za zasebni zavod s sprva 21 ustanovitelji). Člani so želeli, da se 

glede vprašanja, ali ne bi morali s predmetno določbo razveljaviti tudi predmetni akt iz leta 

2018 pridobiti dodatno pravno mnenje. 

 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

Točka 3:  Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

 

Pripomb ni bilo. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

Točka 4:  Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

Pripomb ni bilo. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

Točka 5:  Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN 

za severno razbremenilno cesto na Bledu 

Pojasnjeno je bilo bistvo, zakaj se sprejema elaborat. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

 

Točka 6:  Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 

prostora RE-6 Lip Bled 

 

Pojasnjeno je bilo bistvo, zakaj se sprejema elaborat. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

 



 
 

16 

 

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 

 

Točka 7:  Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled 

 

Podana so bila osnovna pojasnila o pomenu sprejemanja predmetnega Pravilnika. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

Točka 8:  Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih organov Občine Bled 

Podano je bilo osnovno vsebinsko pojasnilo. 

  

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP 

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

Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI) 

 

Seja zaključena: 17.40. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer       

Podpredsednik SPK 

         Gregor Jarkovič
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Vabilo na sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje 

 

 

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  

(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 

 

14. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 

ki bo v četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.00 

 v Poročni dvorani Občine Bled. 

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

4. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023 

 

 

 

 

 

 

 

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: 011-5/2019-27 

Datum:  23.9.2021 

 

Z A P I S N I K 

13. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje 

 

ki je bila v četrtek, 23.9.2021, s pričetkom ob 17:00 uri v  Poročni dvorani Občine Bled.  

 

Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, Rok Poklukar, Matjaž Pristavec, Jana Špec, Srečko 

Vernig; 

Opravičili, Boštjan Ploštajner; 

Ostali prisotni: Nataša Hribar;  

 

S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 13. seje Odbora za proračun in 

občinsko premoženje: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje; 

2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022; 

3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023; 

4. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih organov Občine Bled. 

 

 

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

bled.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 13. 

redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.  

 

 Glasovanje: 6 prisotnih ( 6 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 12. redne seje odbora 

 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 12. redne seje Odbora 

za proračun in občinsko premoženje. 

 

 Glasovanje: 6 prisotni  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 

 

 

AD 2. 

 

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

Uvodno obrazložitev, z navedbo večjih investicij za obe leti, 2022 in 2023 je podala Nataša 

Hribar.  

 

 
Razprava: 

Jana Špec: Koliko je vseh pripravljenih projektov( ready-to-go)? Po njenem mnenju takih 

projektov v predlogu proračuna ni. Na prihodkovni strani ni razvidnih prihodkov pridobljenih iz 

javnih razpisov za sofinanciranje projektov navedenih v NRP. Potrebno je pridobiti več dodatnih 

sredstev iz EU in drugih javnih razpisov in kot pomoč pri pridobivanju teh sredstev zaposliti 

zunanje službe. 

Želi pojasnilo: povečane sredstev na kontih 4000, 4020, 4021, 4202, 4205,  zakaj se povečujejo 

sredstva za Vrtec Bled, zakaj znižanje prihodkov iz naslova glob. Dodatna pojasnila naj se do seje 

Občinskega sveta po e-pošti posreduje članom Odbora za proračun in občinsko premoženje. 

 

Po razpravi predsednik da na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

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

sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 s pripombo, da je za 

financiranje izvedbe projektov potrebno pridobivati dodatna sredstva iz javnih razpisov in  

kot pomoč pri tem zaposliti zunanje izvajalce. 
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2.  Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 

sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 s pripombami, 

opravi javna razprava. 

 

Glasovanje: 6 prisotnih  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

 

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

Obrazložitev in razprava je podana pri točki AD2. 

 

Po razpravi predsednik da na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

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

sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 s pripombo, da je za 

financiranje izvedbe projektov potrebno pridobivati dodatna sredstva iz javnih razpisov in  

kot pomoč pri tem zaposliti zunanje izvajalce. 

 

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

sprejme sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 s pripombami, 

opravi javna razprava. 

 

Glasovanje: 6 prisotnih  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

AD 4. 

 

Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih organov Občine Bled 

 

 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar.  

 

V Občini Bled se vsako leto izvede notranja revizija Skupne notranje revizijske službe Združenja 

občin Slovenije. Revizija za obdobje leta 2020 je obsegala med drugim preveritev področja 

poslovanja odhodkov za delo in delovanje občinskih funkcionarjev. 

Izplačila sejnin so se do sedaj opravljala na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o 

imenovanju ter evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava (to določa 7. odstavek 
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2. člena Pravilnika). Ob delni prisotnosti na seji, se je izplačal sorazmerni del sejnine. Revizija je 

opozorila, da iz slednje določbe Pravilnika to ni jasno razvidno, zato se v tem delu Pravilnik 

dopolnjuje.  

 

V 5. odstavku 5. člena veljavnega Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled  

dodajamo stavek, ki se glasi: »V primeru delne prisotnosti na seji, se sejnina obračuna v 

sorazmernem deležu in sicer glede na čas prisotnosti v razmerju s trajanjem celotne seje.« 

Določba 5. člena ureja izplačilo sejnin članom občinskega sveta. Na določbo 5. odstavka 5. 

člena se sklicujeta tudi 6. člen (plačilo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta) in 

7. člen (plačilo nadzornega odbora), kar pomeni, da predmetno sorazmerno plačilo velja tudi 

za njih.   
 

Glede na dejstvo, da so se sejnine že sedaj obračunavale sorazmerno s prisotnostjo, sprememba 

pravilnika nima finančnih posledic.  

 

Razprave ni bilo zato predsednik da na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

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

osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

organov Občine Bled. 

 

Glasovanje: 6 prisotnih  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 

  

 

Seja je bila  zaključena ob  18:35 uri. 

 

Zapisnik pisala: 

Tajnica odbora: Nataša Hribar 

 

PEDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                

            OBČINSKO PREMOŽENJE 

                 

                       Jaka Bassanese 



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 

 

 

14. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 

ki bo v četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

4. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 

5. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2021 in 2022 ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled 

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

Blejskem jezeru  

 

 

 

 

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: 011-3/2019-27 

Datum: 23.09.2021 

 

ZAPISNIK 

 

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

četrtek, 23.09.2021, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled. 

 

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 

Mihaela Pesrl - predsednica odbora, Klemen Rešek – podpredsednik odbora, člani: Janez Brence, 

Gregor Jarkovič, Anton Mežan, Marijeta Gogala, Ljuba Kapus 

 

Ostali prisotni: direktor občinske uprave Robert Klinar,  Urška Kregar Cundrič - tajnica, Saša 

Repe – občina Bled, Peter Lovšin – zunanji občinski urbanist, Jožica Peljhan – Infrastruktura Bled 

d.o.o. 

 

Sejo odbora je vodila predsednica odbora Mihaela Pesrl, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne. 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednica odbora prebrala predlagani dnevni red in predlagala 

njegovo potrditev. 

 

Predlog dnevnega reda: 

7. Potrditev zapisnika 12. redne seje 

8. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

9. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

10. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za 

severno razbremenilno cesto na Bledu 

11. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora 

RE-6 Lip Bled 

12. Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah 

Bled, Gorje in delu občine Radovljica - informacija 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 1) Potrditev Zapisnika 12. redne seje odbora  

 

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjuje Zapisnik 12. redne seje 

odbora. 

 

ZA 5, PROTI 0, VZDRŽAN: 1 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
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Predstavitev je podal direktor g. Klinar Robert. Podrobno je predstavil zaključene investicije kot 

tudi planirane investicije v letu 2022 in 2023.  

 

Razprava: 

g. Brence opomni na dve stvari na prihodkovni strani – turistična taksa je zelo optimistična, 

pravilna ocena za ZN Koritno – akontacija komunalnih prispevkov je po njegovem mnenju 

optimistična glede na rok izdaje uporabnega dovoljenja. Na odhodkovni strani pa pod postavko 

blago in storitve daje v razmislek strošek blata, kateri se po njegovem mnenju povečuje. Opozori 

tudi na investicijske odhodke zaradi JRC, da celotna vrednost znaša 7,8% in je po njegovem 

mnenju podcenjen. Z izgradnjo JRC pa bo občina morala poskrbeti tudi za obstoječo občinsko 

infrastrukturo, potrebno je upoštevati čistilno napravo na Lisicah, kateri bo življenjska doba 

kmalu potekla. Po njegovi oceni naj bi zadolževanje znašalo cca 3.5 mio EUR. Enako tudi v letu 

2023, ko bo zadolževanje še večje. Opozori še na dolg do WTE d.o.o. leta 2023. Po njegovem 

mnenju v prihodnjih letih ni razmišljati o novih projektih, kot prednostno je potrebno uvrstiti 

mešano kanalizacija ožjega središča Bleda, ki je vezana na izgradnjo JRC. NRP-je za leto 2024, 

2025 in dalje pa je potrebno pregledati in postaviti prioritete. 

 

g. Jarkovič pove, da je pri planiranju rabe proračunskih sredstev ves čas potrebno slediti 

uravnoteženi in vzdržni rabi. Ravno zaradi tega mora občinska uprava usmeriti več aktivnosti in 

izobraževanju s področja pridobivanja sredstev iz raznih shem in projektov, ki jih ponuja EU in 

RS ter različni EKO skladi. To bo dolgoročno sigurno razbremenilo pritiske na proračun.   

Ena takih zadev je npr. Ledena dvorana, ki je energetsko izjemno potratna in ravno zaradi tega 

povzroča mesečne minuse tako IB kot Občini. V tem delu je energetska sanacija s pomočjo EU 

projektov še kako smiselna.   

Po drugi strani pa je potrebno projekte, ki so v lokalnem okolju že predolgo zanemarjeni peljati 

naprej z vso odločnostjo in vztrajnostjo. Tak projekt je Osnovna šola s telovadnico. Predlaga, da 

ga je potrebno realizirati v naslednjih letih.  

g. Jarkovič tudi opozori na projekt, ki je zabeležen v NRP jih za 2025 kot večnamenska športna 

dvorana v znesku 4.5 mil.€.  Projekt naj gre iz NRP-jev ven, ker je nesmiseln, planirana sredstva 

pa naj se upošteva pri novogradnji OŠ s telovadnico.   

 

Ga. Kapus opozori na zelo perečo zadevo in sicer na stanovanjsko načrtovanje. Nikdar ni bilo 

narejene analize potreb po stanovanjih, posebej za mlade. Da bi se ugotovili koliko ljudi 

potrebuje stanovanje, da mladi odhajajo z Bleda. Predlaga naj se stanovanjska politika bolj resno 

analizira. Zdravstveni dom Bled – novogradnja? Direktor odgovarja, da gre za prenovo celotnega 

urgentnega bloka, vezano na državne projekte. 

 

Direktor odgovarja: 

- Razpis za stanovanja je v teku 

- Zraven medgeneracijskega centra bodo na voljo stanovanja za 65+ 

- Zadružni dom Ribno – pridobivamo dovoljenje za 5 neprofitnih stanovanj 

- EU sredstva: evropskih razpisov do leta 2023 jih ne bomo videli, kasneje pa bo možno 

planirati.  

- NRP-je bo potrebno resno preučiti 

- WTE – delamo skrbni pregled in iščemo rešitve za leto 2023 

- Turistična taksa: po mnenju direktorja je kar realno ocenjena 

- JRC: za prvi dve leti so točni zneski 

- Blato: zneski so taki kot je konkretna ponudba 
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Toni Mežan sprašuje zakaj je povečanje sredstev pri zaposlenih, podjemne pogodbe, študentsko 

delo. Zakaj občina Bled plačuje članarino združenja za avtodome, saj PZA ni od občine Bled? 

Cesta za Žago naj ostane čimprej za izvedbo. Ponovno postavi vprašanje v zvezi s sredstvi TNP v 

višini 150.000 EUR.  

 

Direktor odgovarja: 

Sredstva za plače – gre za državno uredbo usklajevanja plač v javnem sektorju; nadure so največ 

20 ur na mesec. Gre za zaposlitev oz. delo na oddelku za urbanizem, ki je kadrovsko podhranjen 

in bi sicer potrebovali 4 ljudi. 1 nova zaposlitev je vezana na Medgenaracijski center.  

Dolg TNP: čakamo da se zavod, ki je sedaj zasebni zavod da se prestrukturira v javni zavod, da bo 

edina lastnica občina Bled. Pismo o nameri je bilo podpisano lansko leto decembra 2020. 

 

Mihaela Pesrl: Društvom bi lahko namenili več sredstev. Temu predlogu se pridružuje Toni 

Mežan. 

 

Direktor odgovarja: kljub razmeram COVID, se sredstva niso zmanjševala. Glede na druge občine 

smo zelo v vrhu glede sredstev društvom. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme predlog Odloka o 

proračunu Občine Bled za leto 2022. 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme sklep, da se o 

predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 s pripombami, opravi javna 

razprava. 

 

ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN: 1 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

Ad 3) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

 

Predstavitev je podal direktor g. Klinar Robert. Podrobno je predstavil spremembe, ki so bile 

upoštevane v planu za leto 2022 in 2023. 

 

Razprava: 

Razprava je bila pod točko 2. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme predlog Odloka o 

proračunu Občine Bled za leto 2023. 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme sklep, da se o 

predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 s pripombami, opravi javna 

razprava. 

 

ZA 7, PROTI 0, VZDRŽAN: 1 

Sklep je bil sprejet 

 

Ad 4) Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za 

severno razbremenilno cesto na Bledu 
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Obrazložitev je podala Saša Repe. Elaborat predvideva začasno rabo, in sicer za 7 let. 

 

Razprava:  

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Sklep o potrditvi 

elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za severno razbremenilno cesto na 

Bledu (za zemljišča parc. št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče). 

 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 5) Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 

prostora RE-6 Lip Bled 

 

Obrazložitev je podal občinski urbanist g. Peter Lovšin.  

 

Razprava: 

Jarkovič: ali so bili sosedje vsi obveščeni? 

Odgovor poda g. Lovšin in sicer da pripomb ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Sklep o potrditvi 

elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako RE-6. 

 

ZA 7, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 6) Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v 

občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica - informacija 

 

Obrazložitev je podala ga. Jožica Peljhan, predstavnica Infrastrukture Bled d.o.o. Predlog s strani 

občin ni bil na Ministrstvu upoštevan. 

 

Razprava: 

g. Brence poudarja, da je bilo na Pernikih pred kratkim izdano gradbeno dovoljenje za hlev mimo 

vseh raziskav v zvezi z vodovarstvenimi območji in pitno vodo. Občinski sveti občin Bled, Gorje 

in Radovljica morajo izvesti pritisk na MOP, da bodo zapisali bolj strogo uredbo. 

 

g. Jarkovič opozori, da je vodni vir za Bled in turistično gospodarstvo preveč pomemben, da bi 

dopustili kakršnekoli možnosti ogrožanja. To se je pokazalo že v letu 2014, ko je bilo ugotovljeno 

hudo bakteriološko onesnaženje zaradi katerega je nastala ogromna škoda lokalnemu 

prebivalstvu in predvsem turističnemu gospodarstvu. Tega ne smemo več dopustiti. Potrebno je 

apelirati na MOP in MK, da so predlagane stroge restrikcije gnojenja in drugih ukrepov nujne in 

sorazmerne s škodo, ki jo onesnaženje lahko povzroči širšemu okolju.  Predlaga, da vsi Občinski 

sveti, kot predstavniki lokalnega prebivalstva, sprejmejo skupni sklep, ki ga potem občine v 

imenu OS posredujejo na MOP in MK. 
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Predlaga za vsebino sklepa za občinske svete, kot se glasi;  

 

Zaradi izjemne pomembnosti in izdatnosti vodnega vira Ovčje Jame, tako za prebivalstvo Občine 

Bled, kot tudi za njegovo turistično gospodarstvo, Občinski svet Občine Bled apelira na pristojno 

ministrstvo, da za ustrezno zaščito vseh vodnih virov na tem območju, takoj pristopi k sprejetju 

ustrezne vladne uredbe, ki bo omogočila učinkovito varstvo in nadzor.   

Zaradi hudega bakteriološkega onesnaženja konkretnega vodnega vira v letu 2014 in neznanega 

povzročitelja, so bile izdelane strokovne podlage, ki so identificirale potencialne vire ogrožanja 

tega vodnega vira s katerimi je pristojno ministrstvo seznanjeno.   

Zaradi realne grožnje po ponovnem onesnaženju teh vodnih virov in možnega katastrofalnega 

vpliva na lokalno prebivalstvo in gospodarstvo treh občin, občinski svet Občine Bled zagovarja 

uvedbo najstrožjih vodovarstvenih režimov na vseh VVO, skladno z že podanimi predlogi in 

argumentacijami strokovnih služb lokalne skupnosti.    

 

Ga. Kapus opozori, da bi morali omejiti gnojenje po celi Sloveniji in da se sprejme Uredba na 

nivoju celotne države. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled se seznani z informacijo o 

Uredbi o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah 

Bled, Gorje in delu občine Radovljica. 

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled predlaga, da občinski svet 

občine Bled sprejme sklep v predlagani obliki, ker je ustrezna zaščita vodnih virov 

izjemno pomembna za Občino Bled. S sprejetim sklepom Občinskega sveta, Občinska 

uprava z dopisom seznani pristojna ministrstva (MOP in MK). 

Ker so ti vodni viri izjemno pomembni tudi za sosednji občini Gorje in Radovljica, 

predlagamo, da OU Občine Bled pozove tudi ti dve občini oz. Občinska sveta teh občin, da 

uvrsti predmetno točko na dnevni red in da sprejmejo predlagani sklep o predmetni 

problematiki in z njim prav tako seznanijo pristojna ministrstva.   

 

Predlog sklepa: 

Zaradi izjemne pomembnosti in izdatnosti vodnega vira Ovčje Jame, tako za prebivalstvo 

Občin Bled, Gorje in Radovljica, kot tudi za njihovo turistično gospodarstvo, Občinski svet 

Občine Bled apelira na pristojno ministrstvo, da za ustrezno zaščito vseh vodnih virov na 

tem območju, takoj pristopi k sprejetju ustrezne vladne uredbe, ki bo omogočila 

učinkovito varstvo in nadzor. 

 

Zaradi hudega bakteriološkega onesnaženja konkretnega vodnega vira v letu 2014 in 

neznanega povzročitelja, so bile izdelane strokovne podlage, ki so identificirale 

potencialne vire ogrožanja tega vodnega vira s katerimi je pristojno ministrstvo 

seznanjeno. 

 

Zaradi realne grožnje po ponovnem onesnaženju teh vodnih virov in možnega 

katastrofalnega vpliva na lokalno prebivalstvo in gospodarstvo treh občin, občinski svet 

Občine Bled zagovarja uvedbo najstrožjih vodovarstvenih režimov na vseh VVO, skladno z 

že podanimi predlogi in argumentacijami strokovnih služb lokalne skupnosti. 
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ZA 7, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 19:00 uri. 

 

 

 

Zapisala:  

Urška Kregar Cundrič   

  

                      Predsednica Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 

                 Mihaela Pesrl 

 


