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SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA: 

 

 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem  

torek, 15. 3. 2022, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled  (skupna seja za obravnavo prvih 3 

točk) 

 

2. Odbor za proračun in občinsko premoženje  

torek, 15. 3. 2022, ob 17.00 (skupna seja za obravnavo prvih 3 točk v sejni sobi) nadaljevanje 

v Poročni dvorani Občine Bled   

 

3. Odbor za družbene dejavnosti  

torek, 15. 3. 2022, ob 17.00 v pisarni v 2. nadstropju Občine Bled   

 

4. Statutarno-pravna komisija  

sreda, 16. 3. 2022, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled   

 

5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

četrtek, 17. 3. 2022, ob 17.00  v sejni sobi Občine Bled 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

je imela sejo sklicano za dne 14. 3. 2022, ob 17.00 uri 
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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 

 

15. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki bo v torek, 15. 3. 2022, ob 17.00  

v  sejni sobi Občine Bled  (skupna seja za obravnavo prvih 3 točk) 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem DIIP: Prenova drsališča Bled 
2. Sprejem IP: Prenova drsališča Bled 
3. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu 
4. Potrditev zapisnika 14. redne seje 
5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 
6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 
7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru občine 

Bled 
8. Sprejem osnutka Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Bled 
9. Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 

Bled za del leta 2021 in soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Javnega zavoda 
Turizem Bled za del leta 2021 

10. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za 
leto 2022 

11. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 

12. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2022 
 

 

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: 011-4/2019-28 
Datum:  8. 12. 2021 
 

ZAPISNIK 
14. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled, 

ki je bila v torek, 7. decembra 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), mag. Lea Ferjan, Miran Vovk, Nik Zrimec, Boštjan 

Razinger 
Ostali prisotni:  Robert Klinar (direktor OU Občine Bled), Romana Purkart, Boštjan Berlak 

(Saubermacher Slovenija), Marija Ferjan (Občina Bled) 
Odsotni: Anton Omerzel, Franc Sebanc (opravičil) 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri. Navzočih je bilo 5 članov OGT. 
 
S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 
13. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
14. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
15. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
16. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru  
17. 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 

18. Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme 
slovenskega turizma 

Romana Purkart je prosila za prestavitev svoje točke Seznanitev z Akcijskim planom Turizma 
Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma na začetku seje. Prisotni so 
soglašali. 

 

PREDLOG SKLEPA: 
OGT sprejema predlog dnevnega reda 14. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem 
Občine Bled s tem, da se 6. točka obravnava po 1. točki. 
Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 1. 
Potrditev zapisnika 13. redne seje 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje.  
O točki ni bilo razprave.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za gospodarstvo in turizem potrjuje Zapisnik 13. redne seje Odbora za 
gospodarstvo in turizem. 
Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0. 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme 
slovenskega turizma 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal predstavnica 
turizma Bled Romana Purkart. 
O točki ni bilo razprave.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani 
z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme slovenskega 
turizma. 
Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 3. 
Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 
občinske uprave, Robert Klinar. 
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Lea Ferjan, Boštjan Razinger in Miran Vovk.  
Debata je potekala o Medgeneracijskem centru Bled, investiciji v atletsko stezo,  obnovi 
zdravstvenega doma ter potrebni predstavitvi le te.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2022. 

2. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Bled za leto 2022, na podlagi katerega se parc. št. 1193/6 k. o. Želeče 
izvzame iz javne rabe in prenese v last Občine Bled.  

3. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2022. 

4. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2022. 

5. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 
2022. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0. 
Sklepi so bili sprejeti. 
 
 
AD 4. 
Sprejem dopolnjenega 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 Milan Rejc, Lea Ferjan, Miran Vovk in Boštjan Razinger. Debata je 
potekala o investicijah v prihodnjih letih.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2023. 
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2. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2023. 

3. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2023. 

4. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2023. 

5. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 
2023. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0. 
Sklepi so bili sprejeti. 
 
 
AD 5. 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru  
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal g. Marko 
Drinovec. 
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Lea Ferjan, Boštjan Razinger in Miran Vovk.  
Milan Rejc je povedal, da je bil prvotni plan sprememb uskladitev odloka z zakonodajo. 
Seznanjen je bil s stališči Čolnarskega združenja Pletna Bled, ki ni bilo obveščeno o spremembi 
odloka. Predlagal je, da se obravnava odloka prestavi in se ga v tem času predebatira skupaj z 
vsemi vpletenimi. Kot problematični so bili izpostavljeni naslednji členi: 5.,9., in 11. člen.  
Marko Drinovec in Robert Klinar sta povedala, da se vse pripombe zaslužijo vsebinski odgovor in 
razpravo, nobena izmed njih pa ne bo bistveno spremenila odloka. Trenutno se obravnava šele 
osnutek odloka, tako da so spremembe še možne. Rok za uskladitev odloka z zakonodajo poteče 
konec leta.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem 
jezeru.   
Glasovanje OGT:  ZA 1, PROTI 3. 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
AD 6. 
Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2021 
in 2022 ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled  
Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Berlak, 
predstavnik Saubermacher Slovenija d.o.o., preko spletne aplikacije ZOOM. 
O točki sta razpravljala Milan Rejc in Boštjan Berlak.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Bled za leti 2021 in 2022 
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2. Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0. 
Sklepa sta bila sprejeta. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. redne seje OGT, zato je predsednik ob 19:00 uri sejo zaključil 
in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter sodelovanje. 
 

Zapisala: 

Marija Ferjan 

Predsednik OGT: 

Milan Rejc 
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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 

 

15. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 

ki bo v torek, 15. 3. 2022, ob 17.00 

(skupna seja za obravnavo prvih 3 točk v sejni sobi) nadaljevanje v Poročni dvorani 

Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem DIIP: Prenova drsališča Bled 
2. Sprejem IP: Prenova drsališča Bled 
3. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu 
4. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 
6. Sprejem osnutka Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Bled 
7. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 
 

 

 

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el. 

pošti natasa.hribar@bled.si. 

 

 

Jakob Bassanese 

 predsednik odbora  

 

 

Vabljeni: 

- člani odbora 

- tajnica odbora Nataša Hribar 

- župan, direktor občinske uprave  

- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-5/2019-29 
Datum:  9.12.2021 
 
 

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

 
ki je bila v četrtek, 9.12.2021 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 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 let 2022 in 2023. 

 
 
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 14. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 Glasovanje: 6 prisotnih ( 6 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 
 

 
 

AD 1. 
Potrditev zapisnika 13. redne seje odbora 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 13. redne seje Odbora 
za proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 6 prisotni  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 
 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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AD 2. 
 

Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 

Uvodno obrazložitev, z navedbo večjih sprememb med predlogom in dopolnjenim predlogom za 
obe leti, 2022 in 2023 je podala Nataša Hribar.  
J. Bassanese je obrazložil investicijo ( 800.000 €  do 1.000.000 €) v strojnico v Športni dvorani, 
ki jo je zaradi okvare potrebno sanirati v najkrajšem možnem času, najkasneje do leta 2023. 
Predvideno je financiranje iz treh naslovov:  
250.000 eur iz trenutno odprtega nepovratnega razpisa 
490.000 eur JZP in 
110.000 eur iz občinskega proračuna 
Edino dejstvo, ki je ta trenutek znano je to, da bo investicija nujno potrebna v februarju 2023. 
Načini in viri financiranj pa se bodo lahko znotraj teh treh postavk spreminjali v primeru 
dodatnih odprtih razpisih, ki pa jih ta trenutek ne moremo navesti kot možno financiranje. Želja 
občine Bled in Infrastrutkure Bled d.o.o. je zminimizirati postavko JZP na najnižjo raven, ki jo bo 
še dopuščal občinski proračun in nepovratna sredstva. 
 
 

 
 
Razprava: 
S. Vernig: Kakšno je znižanje stroškov, če pride do JZP? J. Bassanese odgovori, da investicija 
predstavlja do 40 % nižje stroške energentov (plin). Glede gradnje Doma starostnikov je S. 
Vernig mnenja, da je potrebno zagotoviti temeljno možnost, da se dom zgradi. 
 
J. Špec: Ali so projekti pripravljeni tako daleč, da se je možno prijaviti na razpis? Odgovori J. 
Bassanese, da bo dokumentacija pripravljena predvidoma do konca februarja 2022, ko se 
predvideva prijava na razpis. 
J. Špec ugotavlja, da se je pri pripravi dopolnjenega predloga nekako sledilo pripombam, vendar 
še vedno ni dobila odgovora zakaj povečanje 300.000 € za Vrtec, zakaj se višina sredstev ni 
spremenil nič na Turizmu Bled, glede na to, da se je preoblikoval v javni zavod, zakaj so se 
sredstva povečala za kulturo, ne pa tudi TD-jem,  skrbi jo investicija v promenado in v 
telovadnico v osnovni šoli. 
 
R. Poklukar: Pravi, da sama gradnja doma starostnikov ne bo rešila problema te starostne 
skupine, kar pa ne pomeni, da je proti gradnji doma. Obstaja bojazen, da bi v gradnjo doma lahko 
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vstopili tuji investitorji in zopet občani Bleda »ne bi prišli zraven«. Izpostavi primer gradnje 
oskrbovanih stanovanj Mijaks. 
 
J. Špec pravi, da je potrebno uvrstiti gradnjo doma starostnikov v OPN Bled, kar pa traja 7 let. 
 
J. Bassanese pove, da obstaja možnost, da se glede na strategijo EU in države financiranje 
investicije v dom starostnikov »odmika« in da do širjenje javne mreže sploh ne bo prišlo. To 
vzbuja strah pred vstopom tujih partnerjev, kjer pa bi bila prosta mesta v domu starostnikov 
stroškovno nedosegljiva za domačine.  
 
Po razpravi predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 
sprejmejo sledeče sklepe: 
 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2022. 
 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim  
                premoženjem Občine Bled za leto 2022, na podlagi katerega se parc. št. 1193/6 k. o. 
Želeče  
                 izvzame iz javne rabe in prenese v last Občine Bled.  
 
3. Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2022. 
 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2022. 
 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 
kulture v  
                Občini Bled v letu 2022. 
 
 
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: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 
sprejmejo sledeče sklepe: 
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1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2023. 
 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim  
                premoženjem Občine Bled za leto 2023.  
 
3. Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2023. 
 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2023. 
 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 
kulture v  
                Občini Bled v letu 2023. 
 
 
Glasovanje: 6 prisotnih  ( 6 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 
 

 
 
 
 

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

 
 
Točka ni bila obravnavana, ker ni bilo poročevalca Matjaža Završnika. 
M. Završnik po telefonu pove, da ni dobil vabila zato se te seje Odbora, kot poročevalec ni 
udeležil. 
 
 
 
  
 
Seja je bila  zaključena ob  18.00 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 
 
 

PEDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                
            OBČINSKO PREMOŽENJE 
                 
                       Jaka Bassanese 
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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 

 

 

15. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 

ki bo v torek, 15. 3. 2022, ob 17.00  

v  pisarni v 2. nadstropju Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2021 
3. Seznanitev s Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo Razvoja strategije za  celostno 

podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa PRIMOKIZ  
4. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2021 
5. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2021 
 

 

 

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el. 

pošti polona.zalokar@bled.si. 

 

 

 

  

 

Dušan Žnidaršič, l. r. 

Predsednik odbora 

 

 

 

 

Vabljeni: 

- člani odbora 

- tajnica odbora Polona Zalokar 

- župan,  direktor občinske uprave 

- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-2/2019-28  
Datum: 8. 12. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v torek, 7. 12. 2021 ob 17. uri v 
prostorih Občine Bled 
 
Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Vanja Piber, 
Aneta Varl, Alenka Hiti, Brigita Tišler Šolar, Ana Antloga. 
Opravičeno odsoten: Darko Mlakar. 
Ostali prisotni: Robert Klinar- direktor OU Občine Bled, Polona Zalokar, OU,  tajnica odbora, 
Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. 
 
Uvodoma je predsednik odbora Dušan Žnidaršič ugotovil sklepčnost odbora in predlagal v 
potrditev predlagane točke dnevnega reda, z nekoliko spremenjenim zaporedjem točk. In sicer: 
 

1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022, 
2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023, 
3. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2022 in 2023,  
4. Sprejem soglasja k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025, 
5. Potrditev zapisnika 13. redne seje. 

 
S predlaganim dnevnim redom so se člani odbora strinjali in ga soglasno sprejeli. 
                                                                                                                                                                      

1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi dnevni red 14. redne seje Odbora za 
družbene dejavnosti Občine Bled. 

6 ZA , 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 1. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
 
Gradivo za to točko so člani  odbora prejeli s sklicem seje. Obrazložitev dopolnjenega predloga 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 in nato še za 2023 je navzočim predstavil Robert 
Klinar, direktor občinske uprave Občine Bled. 
Uvodoma je povedal, da je bil v fazi priprave dopolnjenega predloga Odloka o proračunu za leto 
2022 primanjkljaj zmanjšan za približno 1 mio. To pa predvsem iz naslova pričakovanih višjih 
prihodkov od dohodnine, sredstev najemnin in uporabnin MGC Vezenine Bled, glob, evropskih 
projektov, nakazila TNP-ja,….). Prenosa sredstev iz leta 2021 v 2022 naj bi bilo cca. 300,00 € do 
400.00,00 €. Tako, da je za leto 2022 predvideno 14.032.143,00 € prihodkov in 16.102.899,00 € 
odhodkov, kar pomeni, da se bo Občina morala zadolžiti za nekoliko manj kot 2 mio. evrov. To pa 
predvsem za poravnavo obveznosti iz naslova investicij JRC in kolesarske povezave Bled Bohinj.  
V dopolnjenem predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 pa je planirano za 
14.567.009,00 € prihodkov in 15.179.165,00 € odhodkov, razlika naj bi se pokrila z domačim  
zadolževanjem. Poleg ustaljenih prihodkov se v letu 2023 predvideva več prihodkov s strani 
evropskih razpisov in načrtov za okrevanje in odpornost, razpisov MGRT, MOP in MZI. 
V nadaljevanju je direktor povzel investicije, ki se zaključujejo in predstavil nekoliko 
spremenjeni plan investicij, ki so predvidene v letu 2022 in 2023.  
V razpravo so se vključili Alenka Hiti, Ana Antloga, Brigita Tišler Šolar, Vanja Piber, Aneta Varl in 
Dušan Žnidaršič.   
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Zanimale so jih predvsem posamezne investicije v prihodnjih letih, Aneta Varl je opozorila na 
nujnost investicije v O.Š. Bled, ki je v zelo slabem stanju. Direktor ji je odgovoril, da na tem  že 
dela projektna skupina in da bo ta investicija vsekakor nujna v prihodnjih letih. Alenka Hiti pa je  
opozorila na pomembnost spremljanja in kandidature na evropske razpise za take investicije, ki 
naj bi jih bilo v prihodnje kar nekaj.   
Po končani razpravi so člani odbora za družbene dejavnosti soglasno sprejeli:  
 
Sklepi 1-5: 
 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2022. 

 

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Bled za leto 2022, na podlagi katerega se parc. št. 1193/6 k. o. Želeče 
izvzame iz javne rabe in prenese v last Občine Bled.  

 

3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2022. 

 

4. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2022. 

 

5. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 
2022. 

6 ZA, 0 PROTI 
Sklep so bili sprejeti. 
 
 
Ad 2. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
 
Dopolnjeni predlog proračuna Občine Bled za leto 2023 je direktor predstavil pri predhodni 
točki, ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna za leto 2022, prav tako je bila opravljena 
razprava.  
Člani odbora za družbene dejavnosti so soglasno sprejeli:   
 
Sklep 2-5: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2023. 

 

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2023. 

 

3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2023. 

 

4. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2023. 
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5. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 
2023. 

6 ZA, 0 PROTI 
Sklepi so bili sprejeti. 
 

Ad 3. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2022 in 2023 

Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled je navzočim predstavil Matjaž Završnik, direktor Zavoda. 
Povedal je, da bosta naslednji dve leti pomenili nadaljevanje okrevanja po katastrofalnem letu 
2020. Pričakujejo približno takšno dinamiko, kot v letu 2021. Struktura gostov se bo v prihodnje  
spremenila, letalski prevozi se ne bodo še tako hitro regenerirali, tako je pričakovati več gostov 
iz Evrope, ki se sami pripeljejo ali z avtodomi oz. organiziranimi avtobusi, obisk domačih gostov 
bo v prihodnje verjetno manjši, saj bo turistične bone, kot pomoč države, možno koristiti le še do 
junija 2022. Plan za leto 2022 zato temelji na letu 2021, na ocenah do konca tekočega leta in 
predvideni rasti prihodkov, s povečanjem za približno 20 %, v znesku 1.762.300,00 €, v letu 
2023 pa povečanjem za približno 15 %, v višini 2.024.300,00 €, uravnoteženo z načrtovanim 
povečanjem odhodkov za enak odstotek.  Iz ustvarjenih sredstev bodo skušali ponovno oživiti 
tudi kulturne programe, ki so bili zaradi covida zelo osiromašeni, večje investicije pa se bodo 
izvajale pod pogojem, da bodo zanje pridobili zunanje vire sredstev (razpisi).  
Člani odbora so se s povedanim strinjali in soglasno sprejeli  
 
Sklep 3-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2022 in 
2023.  

6 ZA, 0 PROTI. 
Sklep je bil sprejet.  
  
 
Ad 4. Sprejem soglasja k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025 
 
Strategijo upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025 so člani odbora prejeli s sklicem 
seje, podrobno jo je na seji odbora predstavil Matjaž Završnik, direktor zavoda za kulturo Bled.  
Povedal je, da jih upravljalska pogodba za Blejski grad, ki imajo sklenjeno z Ministrstvom za 
kulturo RS in Narodnim muzejem Slovenije zavezuje, da morajo ves čas trajanja te pogodbe, 
imeti    
le-to podprto z dolgoročnim upravljalskim načrtom oz. strategijo. Predhodna se je iztekla v tem 
letu, zato je bilo potrebno pripraviti novo strategijo, do leta 2025, ki predstavlja osnovo za vse 
aktivnosti in investicije, ki se bodo na gradu izvajale v nadaljnjih 5. letih. 
Predhodna strategija za Blejski grad je bila v celoti realizirana, z izjemo dvigala, ki ga zaradi 
izjemno težkih  finančnih razmer, ki jih je prinesel covid, ni bilo možno realizirati.   
Nova strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025 temelji na štirih razvojnih 
prioritetah: 
- izgradnji dvigala na grad, ki ostaja edina in najpomembnejša investicija, 
- izvedbi investicij v ureditev širšega grajskega kompleksa, kot podlago za vzpostavitev 
Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled,  
- kreaciji novih vsebin, razvoju atraktivnih in digitalno obogatenih doživetij kulturne 
dediščine, 
- prilagoditvi trženja novim razmeram in uvajanje digitalizacije v trženjske programe.  
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V nadaljevanju je direktor Zavoda za kulturo še podrobno predstavil posamezne segmente, teh 
razvojnih smeri. 
Člani odbora so pozdravili kvalitetno in ambiciozno pripravljeno strategijo Blejskega gradu za 
prihodnje petletno obdobje ter soglasno sprejeli:  
 
Sklep 4-1 

1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme soglasje k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025.   

6 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Ad 5. Potrditev zapisnika 13. redne seje odbora  

Na zapisnik 13. redne seje odbora za družbene dejavnosti Občine Bled člani odbora niso imeli 
pripomb.   
Sprejeli so 
Sklep 5-1: 

1. Odbor za družbene dejavnosti potrdi zapisnik 13. redne seje Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Bled. 

6 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 18.45 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 

 

15. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 

ki bo v sredo, 16. 3. 2022, ob 17.00 

v Poročni dvorani Občine Bled  . 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

2. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru 

3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru občine 

Bled 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled  
6. Sprejem osnutka Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Bled 
7. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Turizem Bled 
8. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu 
 

 

 

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: 011-1/2019-36 
Datum: 8. 12. 2021 

 
ZAPISNIK 

14. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 8. 12. 2021, ob 
17. 00 uri v Sejni sobi Občine Bled 

 
Prisotni člani SPK: predsednik Boštjan Ploštajner, podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: Janez 
Brence, Srečko Vernig 
Odsoten:  Anton Mežan 
Občinska uprava:  direktor OU Robert Klinar, tajnica SPK Aleksandra Žumer,  
 
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled začel predsednik SPK. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in sklepčnost. 
 
 
Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje komisije 

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 

 

Člani komisije so sprejeli predlagani dnevni red 14. redne seje Statutarno pravne komisije. 

 

 
Točka 1: Potrditev Zapisnika 13. redne seje komisije  

 
Pripomb ni bilo. 

Člani komisije so  sprejeli sklep:  

SKLEP  
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 13. redne seje komisije z dne 22.09. 2021.  

Glasovanje (4 ZA, 0 PROTI) 

 

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

 
G. Jarkovič je podal pripombo na načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem: izpostavil je 
nejasnost pri zamenjavi kmetijskih zemljišč: tabela prodaja zemljišč, točka 2. Ker gre bolj za 
vsebinsko razčiščevanje, je bilo predlagano, da to obravnavajo jutri na Odboru za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 
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Točka 3:  Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 

 
Enako kot pri točki 2, drugih 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 osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 

režimu po Blejskem jezeru 

 
Direktor OU je pojasnil bistvo, zakaj se sprejemajo spremembe in dopolnitve Odloka: odprava 
nepravilnosti, na katera so opozorila ministrstva. Izpostavil je tudi pripombe pletnarjev, na 
katere je strokovna pomoč in pripravljavec sprememb, odvetnik Drinovec, že podal pojasnila. 
Izpostavljene so bile konkretne pripombe in nanje so bila podana pojasnila (glede določanja 
pristanišč, čolnarn ter vstopno izstopnih mest, drugih plovil na vesla dolžine do 6 metrov in 
širine do 1,5 metra, zaračunavanja najemnine, glede namenskosti pristojbine, 11. člena 
sprememb odloka idr.). 
Določba 7. odstavka 13. člena veljavnega Odloka, ki določa: »Pristojbina iz tega člena je 
namenski prihodek proračuna občine za investicijsko in tekoče vzdrževanje pristanišč in 
vstopno izstopnih mest, obale jezera ter priobalnega pasu.«  se ne črta in ostaja nespremenjena. 
Z 9. členom Odloka o spremembah se črta »podvojena« določba:  
Člani so bili soglasni, da je treba pripombe pletnarjev proučiti in dati nanje odziv. 
 
S. Vernig je podal konkretne predloge sprememb: 
- predlaga, da se v spremembi 1. odstavka 6. člena, točka 6 ((2. člen spremembe) drugih plovil na 
vesla dolžine do 6 metrov in širine do 1,5 metra, kamor štejejo tudi športni rekviziti kot je 
deska) po novem glasi: »športnih rekvizitov kot deska za veslanje v stoje, kanu in kajak«; 
- 2. odstavek 9. člena spremembe: na koncu se doda besedilo: »razen v primerih, ko se vstopno 
izstopno investira iz namenskih sredstev. Pristojbina iz tega člena je namenski prihodek 
proračuna občine za investicijsko in tekoče vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest, 
obale jezera ter priobalnega pasu.« 
- 11. člen spremembe: konec prvega stavka se predlaga dopolnitev: »razen pri Čolnarni na startu 
veslaške proge« in ne več kot je opredeljen v tabeli: Lokacija pristanišč, čolnarn in vstopno 
izstopnih mest za čolne, ki so na jezeru.«  
 
 
Člani komisije so  sprejeli sledeča sklepa:  

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

2. Statutarno pravno komisija predlaga občinskemu svetu, da obravnava podane 
pripombe komisije. 

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 
 
Točka 5:  Sprejem sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine 

Bled 
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Predlagano je bilo, da se v preambuli pri uredbi EU dodatno navede »v nadaljevanju GDPR«, saj 
se kratica uporablja v besedilu sklepa ter da se jasneje zapiše prvi stavek drugega odstavka 
točke 3 sklepa. 
 
Člani komisije so  sprejeli sklep:  

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

Glasovanje (4  ZA, 0 PROTI) 

 
 
 
Zapisala:  
Aleksandra Žumer       

Predsednik SPK 
         Boštjan Ploštajner  
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Vabilo na sejo Odbora za prostor,  infrastrukturo in varstvo okolja 

 

 

 

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  

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

sklicujem 

 

 

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

ki bo v četrtek, 17. 3. 2022, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

2. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru 

3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled  
5. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 

6. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2022 
7. Sprejem DIIP: Prenova drsališča Bled 
8. Sprejem IP: Prenova drsališča Bled 
9. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu 
 

 

 

 

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   
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Številka: 011-3/2019-29 

Datum: 09.12.2021 

 

ZAPISNIK 

 

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

četrtek, 09.12.2021, 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 

Odsotni: Ljuba Kapus 

 

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

Korošec - Infrastruktura Bled d.o.o – poročevalec k točki 4., Marko Drinovec – poročevalec k 

točki 6, Boštjan Berlak – Saubermacher Slovenija preko povezave zoom. 

 

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 hkrati s tem, da se zadnja 6. točka obravnava kot 2. točka dnevnega reda. 

 

Predlog dnevnega reda: 
10. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 

režimu po Blejskem jezeru 
12. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
13. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
14. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 
15. 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  

16. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 
režimu po Blejskem jezeru 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 1) Potrditev Zapisnika 13. redne seje odbora  

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjuje Zapisnik 13. redne seje 

odbora. 
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ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

Ad 2) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu 
po Blejskem jezeru 
 
Obrazložitev je podal g. Marko Drinovec. Odlok se je začel spreminjati zaradi nadzora različnih 

Ministrstev in zakonitosti nad posameznimi členi odloka. Namen delovne skupine je bilo, da se 

odpravijo očitki pristojnih državnih organov. Gre samo za rešitve, ki niso vsebinsko povezane z 

odlokom, temveč samo nezakonitost posameznih členov, ki so bile ugotovljene s strani pristojnih 

organov. G. Drinovec je predstavil ključne spremembe, ki so navedene v odloku. Definicija plovil 

– naprav (splavi), neskladje z OPN Bled – je pa priloga skica, ki je povzeta po OPN, kdaj lahko 

plovila plujejo po blejskem jezeru, plovbni režim – plovbno območje, pristojnost redarstva v 

odloku (16.člen), prehodno obdobje podaljša do leta 2025. 

 

Direktor občinske uprave je obrazložitvi dodal tudi povzetek pripomb, ki jih je občinska uprava 

prejela v tem tednu. Ključne zadeve odloka so najemnina, vstopno izstopno mesto pri startni 

hišici ter čolni, kjer so mišljeni supi, kajaki in kanuji. 

 

Razprava: 

g. Klemen Rešek izpostavi problematiko glede postopka sprejemanja Odloka ter tudi vsebina 

samega Odloka. Sam postopek je vodila delovna skupina in se je po njegovih informacijah sestala 

6 krat, po njegovem mnenju je bila delovna skupina manj strokovna temveč bolj politična.  

Izpostavlja, da nihče od članov delovne skupine ni povabil deležnikov npr. Združenja čolnarjev 

pri noveliranju Odloka. Združenje ravno tako ni bilo obveščeno o tem, da se osnutek odloka 

pripravlja. Pove, da ima Čolnarsko združenje Pletna vodne pravice za dobo 50 let in da so leta 

2018 kupili Električni čoln za linijski prevoz potnikov v vrednosti 270.000 EUR. Po njegovem 

mnenju bi morali biti seznanjeni s postopkom spremembe odloka. Citiral je mnenje njihove 

odvetniške družbe v zvezi s samim postopkom priprave sprememb odloka. Pove tudi, da ima 

pomisleke glede zakonitosti celotnega Odloka, če mu lahko kdo zagotovi, kateri deli so 

nezakoniti in ali bojo s to spremembo res odpravljene vse nezakonitosti tega odloka? 

 

Sporna je vsebina samega odloka in sicer: 

1. Prvi odstavek 5. člena osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 
režimu po Blejskem jezeru: 

Dopustni namen uporabe pristanišč, čolnarn, vstopno izstopnih mest ter število privezov v 

posameznih pristaniščih in čolnarnah mora biti opredeljeno v Odloku o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru. Zakaj se seli določanje dopustnega namena prostorskih enot ob blejskem jezeru 

iz matičnega predpisa v OPN? Združenje problematizira vezavo število privezov in vstopno 

izstopnih mest na OPN. To lahko pomeni povečanje obremenitve jezera in jezerskega zaledja. To 

je v nasprotju s tem za kar se zavzemamo zadnja leta, ko želimo zmanjšati pritisk na jezersko 

skledo. Opozori tudi na to, da pri pripravi osnutka odloka ni bila obravnavana študija 

obremenjenosti jezera. Po njegovem mnenju bi morali ostati število privezov določeno v Odloku 

in ne vezano na OPN. Grafični del Odloka je priloga Odloku, ki je vezana na OPN in bo po 

njegovem mnenju morala biti spremenjena, če se bo spreminjal OPN – se pravi, da se bo moral 

odlok v vsakem primeru spremeniti s spremembo OPN. 

2. Drugi odstavek 9. člena osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem 
režimu po Blejskem jezeru: 

Pristojbina mora ostati namenski prihodek proračuna občine za investicijsko in tekoče 

vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest, obale jezera ter priobalnega pasu. Potrebno je 
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opredeliti najemnike pristanišč, vstopno izstopnih mest in čolnarn. Uvajanje tržne najemnine za 

pristanišča in vstopno izstopna mesta uvaja komercializacijo obale Blejskega jezera in lahko vodi 

v zapiranje obale Blejskega jezera ter omejevanje prostega dostopa do jezera. Potrebna je tudi 

konkretizacija samega pojma najema, za katere objekte se zaračunava najemnina, kolikšna naj bi 

bila in kako se pristojbina in najemnina izključujeta med seboj. Pristojbina mora ostati namenski 

prihodek proračuna občine za investicijsko in tekoče vzdrževanje pristanišč, vstopno izstopnih 

mest, obale jezera ter priobalnega pasu. 

3. 11. člen osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru: 

Ni dopustno povečevanje števila mest namenjenih oddajanju plovil v najem. Beseda zveza tudi 

do pet drugih plovil iz 6. točke 1. odstavka 6.člena, je zelo problematična, dopušča subjektivno 

presojo vsakokratne občinske garniture, kaj in koliko plovil se lahko oddaja na določenem 

mestu. Potrebna je definicija termina plovila v 1. odstavku 6. člena. Potrebno je poznavanje tudi 

pravil plovbe tako po morju kot tudi po celinskih vodah, kjer je jasno navedeno, da lahko 

posameznik upravlja plovilo brez opravljenega usposabljanja, samo do dolžine 3m. Gre za zelo 

nekonkretne pojme. 

 

g. Rešek meni, da so določbe napisane zelo nestrokovno, nekonkretno, odprto in dopuščajo 

različno tolmačenje. G. Rešek Odboru za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga, da se 

sprejme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plovbnem režimu po Blejskem 

jezeru s pripombami iz razprave. 

 

Direktor občinske uprave je pri vsebinskih točkah že podal posamezne obrazložitve in povedal, 

da bojo v nadaljevanju postopka sprejemanja sprememb Odloka tudi obravnavane in upoštevane 

v kolikor bodo skladne z veljavno zakonodajo. Podal je tudi obrazložitev v zvezi z najemnino, da 

gre za  grajsko čolnarno in sodniški stolp ter ne za ostala pristanišča in vstopno izstopna mesta. 

Pove tudi, da se je načrtovalo sprejetje čistopisa Odloka in da so pri startni hišici dopustna 

plovila kot so supi, kajaki in kanuji. 

 

g. Jarkovič pove, da je bila formirana skupina v okviru občinskega sveta. Poudarja, da gre samo 

za spremembe, ki so vezane na nezakonitost odloka in so ugotovljene s strani zunanjih institucij, 

ki so izvajale nadzor nad Odlokom. Po njegovih besedah ne gre za nikakršno skrivanje 

sprememb odloka pred deležniki, temveč gre za iskrene namene. Hkrati pa pove, da je že sam 

predlagal generalno spremembo na področju plovnega režima kot poseben Zakon o Bledu, 

ampak se v tej fazi Odloka o plovnem režimu ne odpira na široko. 

 

g. Brence je povedal, da so na Statutarno pravni komisiji občine Bled, katere član je že predlagali 

tudi spremembe dikcij 6. člena, 9. člena in 11. člena Odloka o plovbnem režimu. Gre za dikcijo 

drugih plovil, pristojbine in čolnarne na startu veslaške proge. Hkrati pa pove, da je po njegovem 

mnenju zaščita lokacij pristanišč in vstopno izstopnih mest iz OPN-jem boljša, ker se spreminja 

na daljši časovni rok. 

 

g. Rešek predlaga, da se strokovne službe občinske uprave in delovna skupina za spremembo 

Odloka o plovbnem režimu povežejo s čolnarskim združenjem Pletna Bled, da se pred sprejetjem 

sprememb Odloka o plovbnem režimu uskladijo vse pripombe navedene v tem zapisniku. Hkrati 

pa predlaga, da se sprejme čistopis Odloka o plovbnem režimu. 
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Direktor občinske uprave doda, da bo poskrbel za usklajevanje in da soglaša z navedenim 

predlogom. 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru s 

pripombami iz razprave. 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet.  

 

Ad 3) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2022 
 

Predstavitev je v točki 3 in 4 podal direktor g. Klinar Robert. Predvsem je poudarek na 

zmanjševanju zadolženosti občine ter  čiščenje NRP-jev. Hkrati se v proračunu dodajajo prihodki 

iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost za  projekte komunalne infrastrukture, ki naj bi bili 

sofinancirani s strani države. Glava prioriteta proračuna so podpisani sofinancerski sporazumi 

za JRC in kolesarsko povezavo Bled – Bohinj. 

 

Razprava: 

Razprava poteka skupaj pod točko 2 in 3.  

g. Mežan sprašuje za postavko Grajske skale, s strani občine Bled je bil podan odgovor, da gre za 

sanacijo skale pod gradom na Veslaški promenadi in ne za Riklijevo cesto. 

 

g. Jarkovič v zvezi z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim občinskim 

premoženjem izpostavi, da bi se bolj konkretiziralo katere parcele občina želi zamenjati ali 

prodati v naslednjem obdobju. Poudari, da bi bilo prav, da se točno ve katerih lastnik je občina 

Bled in so na zalogi za prodajo ali zamenjavo. Izpostavi prodajo parkirišča pod Krimom, ki se je 

prodalo na tak način, da ni bilo konkretno definirano katere parcele se prodajajo. 

 

Direktor občinske uprave odgovarja, da mora biti to napisano kot podlaga za zamenjave in 

prodaje. Gre za znesek 10.000 EUR v okviru katerega lahko občina razpolaga in da je po večini 

samo na zalogo, ker ostane neuporabljen. 

 

g. Brence je vesel, da je potrebno zmanjšati zadolževanje, kar je po njegovem mnenju odlična 

novica. Po njegovem mnenju je potrebno začeti sanacijo Ledene dvorane, kar predvideva tudi 

proračun za leto 2022 in 2023. Upa, da je občina Bled dobro ocenila dinamiko prihodkov iz ZN 

Koritno in da so podatki pravi. Zanima ga kako je z odplačilom dolga za WTE leta 2023 in prosi 

za odgovor. Hkrati pa daje predlog za sušilnico blata, ki v praksi že funkcionira in strošek ni tako 

velik, znižuje pa ceno blata.  

 

Direktor občinske uprave odgovarja da je bilo izdelano poročilo o skrbnem pregledu sklenjene 

pogodbe o koncesiji WTE. Predlog občine Bled je, da gremo v reprogramiranje kredita do leta 

2027, do takrat, ko velja koncesija WTE. Kar se tiče blata pa naj bi se začela graditi sežigalnica v 

Ljubljani in bi lahko bili tudi del tega. 
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PREDLOG SKLEPOV: 

6. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Odlok o 
proračunu Občine Bled za leto 2022. 

7. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2022, 
na podlagi katerega se parc. št. 1193/6 k. o. Želeče izvzame iz javne rabe in prenese v 
last Občine Bled.  

8. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Stanovanjski 
program Občine Bled za leto 2022. 

9. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni 
program športa v Občini Bled za leto 2022. 

10. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni 
izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2022. 

ZA 5, VZDRŽAN 1, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

Ad 4) Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2023 
 

Točka se je obravnavala skupaj s točko 3. 

Razprava: 

Razprava je bila že v točki 3. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Odlok o 
proračunu Občine Bled za leto 2023. 

2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2023. 

3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Stanovanjski 
program Občine Bled za leto 2023. 

4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni 
program športa v Občini Bled za leto 2023. 

5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni 
izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2023. 

ZA 5, VZDRŽAN: 1, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

 

 

Ad 4) Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 
 
Obrazložitev poda g. Štefan Korošec. Program se pripravlja vsake 4 leta glede na veljavno 

zakonodajo. 

 

Razprava: 

G. Brence je g. Korošcu zastavil vprašanje, če slučajno ve v kakšni fazi je sprejetje Uredbe o 

zaščiti pitnih voda. 

G. Korošec pove, da po njegovih informacijah naj bi bila sprejeta še letos, vendar pa meni, da 

glede na to, se še usklajujejo predvideva da bo to v letu 2022. 
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PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Program oskrbe s 

pitno vodo v Občini Bled za obdobje 2022 – 2025. 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 

 

Ad 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  
 

Obrazložitev je podal g. Boštjan Berlak iz podjetja Saubermacher Slovenija. Občina Bled ima 

sklenjeno pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov. Elaborat je potreben glede na veljavno 

zakonodajo ter veljavno podpisano pogodbo z občino Bled. Cena se spreminja in sicer se zviša, 

na uporabnika znese to približno za 0,12 EUR mesečno. 

 

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Elaborat o 

oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2021 in 2022 

2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme sklep o 
potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Bled. 

ZA 6, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 19:15 uri. 

 

Zapisala:  

Urška Kregar Cundrič   

  

         Predsednica Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 

Mihaela Pesrl 
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