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Številka: 034-7/2008 
Datum: 18-nov-2008 
 

  
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE BLED 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 

  
Za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, v prilogi posredujemo: 
 
 
 k točki 3: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2008 – rebalans I: obrazložitev kadrovskega načrta za leto 
2008;  

 k točki 13: Razno – poročilo župana med obema sejama; 
 zapisnike delovnih teles:  

o Odbora za gospodarske dejavnosti; 
o Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem; 
o Odbora za turizem; 
o Odbora za družbene dejavnosti; 
o Odbora za gospodarsko infrastrukturo; 
o Odbora za prostor in varstvo okolja; 
o Statutarno pravne komisije. 

 
 
 

 
 
            
        Janez Fajfar, 

univ. dipl. etnolog, prof. geografije 
župan Občine Bled 
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3) 
Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2008      
 
Na dan 31.12.2007 je bilo v občinski upravi sistemiziranih in dejansko zasedenih 24 delovnih 
mest. Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 20 javnih uslužbencev, 3 za določen čas ( dva 
javna uslužbenca na prostoru in en občinski redar) ter direktor občinske uprave. V času 
poletne turistične sezone je bil  v l. 2007 zaposlen še en občinski redar za določen čas in 
sicer od 01.07.2007 do 30.09.2007.  
 
V predlogu  kadrovskega načrta za l. 2008  je bilo predvideno  povečanje sistemiziranih 
delovnih mest na 25 zaposlenih. Povečanje sistemiziranih delovnih mest iz 24 na 25 je bilo 
predvideno zaradi zaposlitve javnega uslužbenca  za opravljanje nalog prekrškovnega 
organa  (obveznost občin v skladu z Zakonom o prekrških). Predvidena je bila še zaposlitev 
treh  občinskih redarjev  za določen čas v času turistične sezone.    
 
Na 8. redni seji občinskega sveta Občine Bled, dne 5.2.2008 so bila s sprejemom dveh 
amandmajev k predlogu Proračuna Občine Bled za l. 2008 in 2009  sredstva za plače 
zmanjšana za 79.973 EUR,  tako da v sprejetem proračunu za leto 2008 znašajo sredstva za 
plače 621.365 €.  
 
V  občinski upravi je trenutno 24 zaposlenih od tega direktor občinske uprave,  22 javnih 
uslužbencev za nedoločen čas ( v številu je tudi  delovno mesto čistilke) in javni  uslužbenec 
za določen čas v oddelku  za varstvo okolja in urejanje prostora.  
 
Zaradi strokovnega, teoretičnega in praktičnega usposabljanja občinskih redarjev, ki zato ne 
morejo opravljati svojega dela, je zaradi zagotovitve izvajanja nalog občinskega redarstva  
od 6.6.2008 do 31.12.2008 zaposlen en redar za določen čas.  
 
Z Rebalansom proračuna 2008 se predlaga povečanje sredstev za plače tako na strani 
prihodkov kot tudi na strani odhodkov proračuna. Na odhodkovni strani se sredstva za plače 
povečajo za 69.556 €, na prihodkovni strani pa se sredstva povečajo za 52.524 € in sicer iz 
naslova nakazil iz proračuna Občine Gorje, kot povrnitev stroškov za opravljanje nalog na 
področju prostora in komunalne infrastrukture, na podlagi Pogodbe o skupnem opravljanju 
strokovno tehničnih nalog in Aneks št. 1 k omenjeni pogodbi.  
Iz navedenega je razvidno, da je dejansko povečanje sredstev za plače z Rebalansom 
proračuna za leto 2008 17.032 €. Povečanje je zaradi izplačila plače za en mesec za dva 

direktorja ( 3.800 €), zaradi prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke za nadurno 
delo na proračunsko postavko drugi izdatki zaposlenih –odpravnine zaradi odhoda v pokoj ( 
5.720 € ) ter zaradi zakonskih obveznosti ( 7.512 € ). 
 
Za l. 2009  se bo  pripravila reorganizacija občinske uprave in se  bo še enkrat  preverilo  
število potrebnih delovnih mest. Načrtuje se zmanjšanje števila zaposlenih na občinskem 
redarstvu. Za  l. 2009  se pripravlja dogovor o ustanovitvi skupne, medobčinske redarske 
službe in prekrškovnega organa, ki bo financirana s strani vseh občin ustanoviteljic  (Bled, 
Bohinj, Radovljica) .  Na podlagi Zakona o prekrških so občine dolžne ustanoviti prekrškovni 
organ, ki bo pooblaščen za vodenje in odločanje o prekrških z delovnega področja 
občinskega redarstva.  
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13) 
Razno - Poročilo župana med obema sejama 

 
 

POROČILO O POTEKU VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI BLED  

 

- Južna in severna razbremenilna cesta  
Za JRC – Podjetje PNZ kot odgovorni projektant pripravlja PGD projekt; po terminskem 

roku DRSC je rok oddaje PGD projekta naročniku februar 2009. V tem času je v fazi 

projektiranja krožišče JRC in Ljubljanske ceste, za katerega obstajajo tri možne rešitve. 

26.11.2008 bo na temo državnih cest sestanek z direktorjem  DRSC, na katerem bo 

predvidoma rešeno vprašanje omenjenega krožišča.     

      SRC –– v pripravi je strokovna podlaga za OPPN SRC. Sklicana je bila recenzija  
      idejnega projekta Seliške ceste s krožišči, ki je odprla nekaj vprašanj, predvsem v zvezi  
      vodenja prometa od krožišča na JRC do 1. krožišča na SRC. Odprte dileme bomo soočili     
      na prej omenjenem sestanku s predstavniki DRSC. 
 
 
- Veslaški center Zaka   

v teku je faza projektiranja PGD projekta. Pred časom je bila odprta dilema okoli 

prestavitve sprehajalne poti skozi območje veslaškega centra bliže obali, vendar je bil tak 

predlog s strani Zavoda RS za varstvo narave zavrnjen. ZRSVN je zavrnitev predloga 

utemeljil z dejstvom, da so sodelovali že pri izboru najboljše natečajne rešitve, kjer je bil 

nagrajeni elaborat prav iz razloga nepribliževanja poti k obali, ocenjen kot najboljši s 

področja varstva narave. Po terminskem planu naj bi projektanti PGD projekte predali 

Občini Bled do 20.2.2009, sama pridobitev gradbenega dovoljenja pa je predvidena do 

20.3.2009. 

 

 

- Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela 

Dne 18.9.2008 je občin podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije, ki se sofinancira iz 

sredstev EU.Dne 19.9.2008 je bila med Občino Bled in izbranim izvajalcem OGP GRAD, 

Bled, d.d. podpisana gradbena pogodba za izvedbo del »Kanalizacija in vodovod 

Bohinjska Bela«. 

Dne 30. 10. 2008 je izvajalec del izdal I. začasno situacijo za opravljena dela v mesecu 

oktobru. Po potrjenem finančnem planu, ki je sestavni del pogodbe, bi morala biti 

dosežena realizacija v višini 142.260 €, I. začasna situacija pa je bila izdana v višini 

66.600,95 €, kar predstavlja le 46,8 % predvidene realizacije za mesec oktober, oziroma 

5,6 % od pogodbene vrednosti, ki znaša 1.192.824,55 €. 
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- Vaško jedro Bohinjska Bela  

Na podlagi Idejne zasnove »Prenove javnega prostora v vaških jedrih Bohinjska Bela«, ki 

ga je izdelal arhitekt Čelik Matevž z datumom izdelave avgust 2008, želi Občina Bled 

kandidirati na javni razpis za ukrep 322- Obnova in razvoj vasi, ki ga je razpisalo 

ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S kandidaturo želi Občina Bled 

pridobiti nepovratna sredstva v višini do 50 % od upravičenih stroškov vrednosti 

investicije. Investicija bo obsegala obnovo vaškega jedra na prostoru od kulturnega doma 

do gostilne Rot in izgradnjo pločnika od cerkve do osnovne šole. Za uspešno prijavo 

razpisne dokumentacije je potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo (PZI – 

projekt za izvedbo). Ocenjena vrednost izvedbe projekta znaša 600.000 €, od tega bi bila 

nepovratna sredstva v višini 250.000 €. 

 

 

- Energetska sanacija javnih objektov  

Občina Bled je pričela z načrtovanjem energetske sanacije javnih objektov. Tako je že v 

NRP uvrščen projekt energetske sanacije OŠ Josipa Plemlja Bled, ki predvideva 

zamenjavo iztrošenih kotlov in sanacija kotlovnice, zamenjava energenta (zemeljski plin), 

sanacija dimnikov, dodatna izolacija fasade in strehe, nizkotemperaturni sistem 

ogrevanja (radiatorsko in talno). Ocenjena vrednost sanacije znaša približno 2.380.000 

EUR. Že v letu 2008 bomo nadomestili iztrošeni kotel z novim nizkotemperaturnim 

kotlom, sanacijo dimnika in z zamenjavo energenta na novem kotlu. Predvidena vrednost 

del bo znašala okoli 45.000 EUR. V letu 2009 bo občina pridobila potrebno projektno 

dokumentacijo in poizkusila uspešno kandidirati na sredstva kohezijskih EU skladov iz 

naslova energetskih sanacij javnih stavb. Stalni razpis bo odprlo Ministrstvo za okolje in 

prostor od 2009 do 2015. Sofinanciranje bo v višini 85% od neto vrednosti investicije. 

Potrebno bo izvesti sanacijo kotlovnice v občinski stavbi z zamenjavo kotlov in z 

zamenjavo energenta. Sanacija je predvidena v letu 2009. 

Potrebno bo pristopiti k pripravi strategije obnove javne razsvetljave (JR) ter priprave 

programa ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije za JR (nizko energijske 

svetilke, možnost nastavljanja zmanjševanja jakosti osvetlitve in možnost časovnega 

izklopa delov sistema, kjer to ni potrebno da gorijo svetilke celo noč). Strategija se bo 

pričela pripravljati že v letu 2008 in bo pripravljena najkasneje do konca prvega četrtletja 

2009. 

 

 

- Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 

V letu 2008  bodo dokončana gradbena dela na objektu Zbirni center komunalnih 

odpadkov Bled, vključno z asfaltiranjem zunanjih manipulacijskih površin. 

Za nabavo vse potrebne opreme, ki je potrebna za obratovanje zbirnega centra so 

potrebna znatna sredstva (350.000 €), ki jih tako občina kot Infrastruktura ne moreta 

kratkoročno zagotoviti. Zato nameravamo k sodelovanju povabiti zunanjega partnerja, t.j. 

podjetje Saubermacher, ki je že pogodbeni prevzemnik komunalnih odpadkov in se z 

njim dogovoriti za način in obseg financiranja.  

Dostop do zbirnega centra in čistilne naprave Bled je bil po lokacijskem načrtu in 

projektih predviden s povezavo na južno razbremenilno cesto, do takrat pa z ureditvijo  

začasne dostopne ceste preko Maškovca, katere stroške je skladno z dogovorom dolžan 

pokriti tudi koncesionar WTE . Poleg tega poteka na odseku dostopne ceste preko 

Maškovca tudi predvidena trasa povezovalnega kanala od Bohinjske Bele do čistilne 

naprave Bled. Cesta naj bi služila potrebam dovoza do zbirnega centra, čistilne naprave 

in tudi vojašnice Bohinjska Bela, za kar je tudi Ministrstvo za obrambo pripravljeno 
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prispevati del sredstev. Rezultati geomehanskih raziskav, ki so v teku, bodo znani 

pomladi leta 2009. Posledično se bo v letu 2009 planirala potrebna ureditev dostopne 

ceste preko Maškovca v racionalnem obsegu glede na predvideno dobo uporabe te ceste 

in z upoštevanjem vseh navedenih razpoložljivih drugih virov.  

 
POROČILO IZVAJANJU  KONCESIJE S KONCESIONARJEM WTE:  

Dne, 29.10. 2008 je bil na občini Bled organiziran sestanek med koncesionarjem WTE in 
občino Bled. Poleg župana, direktorja občinske uprave in strokovnih služb občine Bled, so na 
sestanku sodelovali predstavniki koncesionarja WTE g. Knust -vodja projektov v Sloveniji, g. 
Martens, in direktor g. Günter Faust. Na sestanku smo obravnavali odprto problematiko 
oziroma medsebojna nesoglasja, ki so trenutno nastala pri izvajanju koncesijske pogodbe za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Bled in sicer: 

- uskladitev finančnega dela, ki se trenutno razhaja med obema partnerjema oziroma 
poraba finančnih sredstev iz kredita ( še vedno so razhajanja med obema 
partnerjema pri plačilu odškodnin, projektne dokumentacije, sponzorska sredstva, 
odtok/iztok iz CČN, predhodni stroški ), 

- plačilo mesečnih računov za plačilo storitev, ( kapitalskih stroški po koncesijski 
pogodbi in pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri obratovanja CČN oziroma 
kanalizacijskega sistema ) 

- priprava baze podatkov za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijski 
prispevek in izdajo odločb, ter novelacija evidence priključkov, 

- pridobitev uporabnih dovoljenj za kanalizacijski sistem, kjer je kanal gradil 
koncesionar WTE ( koncesionar je dolžan obvestiti občino Bled o predvidenih rokih 
pridobitve uporabnih dovoljenj za posamezna zgrajena kanalizacijska omrežja na 
območju občina Bled. 

- skupno reševanje odvajanja padavinskih in izvirskih čistih voda v občini Bled 
- priprava in uskladitev poročila ( tehnično in finančno poročilo ) za naslednjo Občinsko 

sej ( koncesionar je pripravil poročilo, vendar še vedno ni usklajeno z občino Bled 
predvsem na finančnem področju), 

- koncesionar je predložil občini Bled predlog za nadaljevanje Programa za 
nadaljevanje koncesijske pogodbe, ki pa za občino Bled zaradi finančnih posledic ni 
sprejemljiv. 

 
Glede na temo pogovora na sestanka je bilo med koncesionarjem WTE in občino Bled 
izmenjano tudi določeno gradivo oziroma predlogi v smislu, da bi skupaj rešili neskladja, ki 
so trenutno nastala med koncesionarjem WTE in Občino Bled. Gradivo je bilo pregledano in 
na podlagi tega so bila iz obeh strani podana pisna stališča. Na podlagi tega je bilo 
dogovorjeno, da se ponovno sestanemo s koncesionarjem WTE dne, 19.11.2008 in 
poizkušamo uskladiti odprte zadeve. 
Za naslednjo sejo Občinskega sveta bodo strokovne službe občine skupaj s koncesionarjem 
pripravile za obravnavo na seji OS poročilo o izvajanju koncesije in predlog novelacije 
terminskega in finančnega plana. Prav tako se bodo zamenjali nekateri člani v 
posvetovalnem organu za spremljanje koncesijske pogodbe z WTE. S strani WTE je za 
člana predlagan Michael Knust – vodja projektov v Sloveniji, za nadomestnega člana pa 
gospod Martens, s strani občine Bled pa Boris Malej, direktor OU in dr. Jože Duhovnik.  
 
  
RAZVOJNI PROGRAM OBČINE  
Razvojnega programa občine, ki ga je izdelal BSC za obdobje 2006 – 2013, ki pa ni bil nikoli 
obravnavan na organih občine. Glede na to, da razvojni program  ni več uporaben v celoti, 
bo  občina  pristopila k izdelavi  novelacije programa za obdobje 2009-2016. Za oblikovanje 
smernic razvojnega programa je župan imenoval Komisijo za strateška vprašanja, ki se je 
sestala dne 6.11.2008. Strateški svet se je strinjal, da razvojni program občine  temeljil na 
naslednjih prioritetah:  
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1. JRC in SRC skupaj z izgradnjo garažne hiše in mirujočega prometa 
2. izgradnja kanalizacije Boh. Bela in izgradnja vaškega jedra ter povezovalnega kanala do 

čistilne naprave  
3. izgradnja veslaškega centra  (svetovno prvenstvo 2011) 
4. izgradnja zbirnega centra na lokaciji čistini napravi, po možnosti s podjetjem  

Saubermacher, ter preselitev zgradbe za komunalo 
5. po izvedbi investicije na blejskem gradu pridobitev objektov na grajski pristavi (OGP 

Bled) kot arheološko – kulturnega parka, prenovo festivalne dvorane oziroma izgradnja 
nove kulturne dvorane skupaj s knjižnico 

6. izgradnja športnega parka s športnim hotelom in parkirišči za obiskovalce gradu in 
športnega parka.  
 

Strateški svet  se bo ponovno sestal  začetku meseca decembra 2008,  na katerem se bo 
opredelil do pobud gospodarstva, ki so bila predstavljena članom OS na skupnih sestankih in 
to Kondor Real  dne  10.9.2008, Lip Bled  dne 9.11.2008 in  SAVA hoteli  dne 17.11.2008. 
 
 
VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJO  

Občina in krajevne skupnosti Bled, Ribno in Rečica so objavile sezname upravičencev za 
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Pozivamo vse, ki so združevali sredstva 
pri krajevni skupnosti, da si na oglasni deski občine, vseh treh krajevnih skupnosti, ter na 
spletni strani občine ogledajo sezname ter podajo vlogo, v kolikor tega še niso storili. 
Za krajevno skupnost Zasip so bile Dne 18.11.2008 upravičencem posredovane v podpis 
pogodbe, ki bodo pravna podlaga za vračilo vlaganj. 
 
 
PIZZERIJA JURČEKNA HOMU   
Dne 5.11.2008,  je na pobudo župana občine Bled, Janeza Fajfarja , potekal sestanek glede 
nadaljnjega najema  »Pizzerija Jurček« na Homu.  Sestanka so se udeležili dosedanji 
najemnik g. Primož Mikelj, predsednik KS Zasip g. Ciril Kraigher, na področju katere se 
nahaja omenjeni objekt, direktor občinske uprave Bled, mag. Boris Malej.  
Skupna ugotovitev je bila, da je bil razpis za novega najemnika nerealen glede postavljenih 
pogojev same višine cene najema objekta, kot tudi zahtev po nadaljnjem vlaganju v sam 
objekt in skupaj s prireditvenim  prostorom ter zahtevanim programom. Na podlagi te 
ugotovitve, je  župan ustavil postopek izbire  najemnika in tako ni izbral nobenega od 
prijavljenih kandidatov.  
Dogovorjeno je bilo, da bo dosedanji najemnik g. Mikelj še naprej opravljal svojo gostinsko 
dejavnost, hkrati pa mu je bila s strani župana dana možnost, da da lokal v podnajem s 
pogojem, da pri izbiri podnajemnika poda soglasje KS Zasip. S tem se bo zagotovilo 
nadaljnje neprekinjeno delovanje gostinskega lokala.  
Na sestanku je bilo prav tako dogovorjeno, da bosta KS Zasip in občinska uprava  v 
sodelovanju z Agrarno skupnostjo Zasip pripravila ustrezne podlage za spremembo 
prostorskega plana, ki bo dokončno  uredil tako  namembnost objekta »Pizzerija Jurček« s 
prireditvenem prostorom, in to v povezavi s predvideno  ureditvijo športno rekreativnega 
centra  na Homu. 
 
 
PODPIS POGOD  S STRANI OBČINE  

Dne 18.11.2008 je bila sklenjena in podpisana  menjalna pogodbo s  podjetjem Condor Real, 
na podlagi katere bo občina v svojo last pridobila zemljišče, na kateri stoji spodnja postaja 
žičnice Straža.  
 
Prav tako pa je bila podpisana menjalna pogodba s KZ GOZD, na podlagi katere bo občina 
pridobila v last zemljišča pod Ribensko goro. 
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Odbor za gospodarske dejavnosti  
Številka: 011-1/08 

         Datum: 12-nov-2008 
 
 

ZAPISNIK 
 

10. seje Odbora za gospodarske dejavnosti, ki je bila v torek, 11. novembra 2008 ob 
17.00 uri v sejni sobi občine Bled, Cesta svobode 13. 

 
 
Navzoči: Leopold Zonik, Boris Ferjan, Boris Cvek, Blaž Ažman, Peter Pogačar  
Odsotni: Miha Primožič, Franc Pogačar 
Ostali navzoči: Sonja Šlibar, tajnica odbora 
 
Sejo Odbora je sklical in vodil predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti Leopold Zonik. 
Predlagal je naslednji dnevni red, ki ga je Odbor soglasno potrdil (5 prisotnih, 5  za): 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 23.9.2008, 
2. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled za 

leto 2008 – rebalans I, 
3. Osnutek odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju občine Bled, 

4. Razno. 

 
 
Ad-1: Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 23.9.2008 

 
Predsednik Odbora je predstavil zapisnik in njegove sklepe. 
Brez razprave je Odbor sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za): 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti potrdi zapisnik 9. seje, z dne 23.9.2008. 

 
 
Ad-2:  Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I (gospodarski del) 
 

Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar. 
V razpravi na gospodarski del ni bilo pripomb. Vsi prisotni člani so povedali, da so gradivo 
prejeli šele v ponedeljek in se na sejo niso mogli dobro pripraviti. Zanimali so se  še za 
določene druge postavke v proračunu. 
Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za): 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da po skrajšanem 
postopku sprejme Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Bled za leto 2008 – rebalans I , v delu, ki se nanaša na gospodarske dejavnosti. 
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Ad-3:  Osnutek odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih   obratov  in  kmetij,  na   katerih  se  opravlja  gostinska  
dejavnost  na območju občine Bled 

 

Uvodno obrazložitev je podala Sonja Šlibar. 
V razpravi je Peter Pogačar predlagal, da naj bodo gostinski lokali v času blejskih prireditev 
dlje časa odprti. Ker člani niso še dobro pregledali gradiva, so se dogovorili, da ev. pripombe 
predstavijo na seji OS. 
Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep (5 prisotnih, 5 za): 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme osnutek 
odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa  gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Bled . 

 
 
Ad-4: Razno 

 
Blaž Ažman je povedal, da je gradivo prispelo šele v ponedeljek, čeprav je bilo na internetu 
že v četrtek. Potrebno se bo organizirati tako, da bo gradivo prihajalo vsaj v poslovniškem 
roku. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
 
 
Zapisnik napisala 
Sonja Šlibar      
 
       Predsednik Odbora za gospodarstvo 
        mag. Leopold Zonik 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem  

Številka:  011-7/08
 Datum:   14.11.2008  

 
Z A P I S N I K 

 
12. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je 
bila v torek, 11.11.2008 ob 18.00 uri v zgornji sejni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec,  podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko 
Vernig, Ažman Slavko, Anton Končar in Pavlič Franci 
Odsoten: Ažman Jure 
Ostali prisotni: Mirko Ulčar, Irena Gogala, Jure Vrečko, Sonja Šlibar in Osvald Maksimiljan 

 
Za sejo je bil predlagan  naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 25.9.2008;  
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – 

rebalans I; 
3. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled;  
4. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled; 
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled;  
6. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 k.o. Bled; 
b) Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;  
c) Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem zemljišče 318/5 

k.o. Bled, v izmeri 36 m2; 
d) Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela;  

7. Razno. 
 

Jana Špec je zaradi zunanjih poročevalcev predlagala naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 25.9.2008;  
2. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled; 
3. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v 

Občini Bled; 
4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2008 – rebalans I; 
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini 

Bled;  
6. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 k.o. 
Bled; 

b) Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;  
c) Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem zemljišče 

318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2; 
d) Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela;  

7. Razno. 
 
Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so 
soglasno sprejeli dnevni red. 
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Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 25.9.2008 

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec. 
Jana Špec je podala ugotovitev, da sklepi, sprejeti na 10. Seji odbora niso realizirani v celoti. 
Nerealizirani sklepi odbora: 
1. Ne izvajajo se veljavni odloki za priključnine 
2. Člani Odbora za proračun in finance so podali pripombo, da so na 8. seji Odbora za 

proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem že obravnavali 
poslovanje WTE in sprejeli ustrezne sklepe, ki še do danes  ni bil realizirani. 

Sklep 8. seje 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo, da se na občinskem svetu obravnava 
tudi finančno poročilo koncesionarja WTE-ja o izvedbi investicije z navedbo sredstev 
neizčrpanega kredita od 2002 do 31.12.2007. 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (6 prisotnih – 6  ZA): 
1. Člani odbora za proračun in finance vztrajajo, da se glede na problematiko 

poslovanja WTE in posledice na proračun nerealizirana sklepa 10. Seje odbora za 
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem realizirata. Do 
naslednje seje Odbora za proračun in finance se pripravi poročilo s celotno 
problematiko in predlogi rešitve ter finančnimi posledicami za  leto 2008 in 2009. 

2. Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 10. seje odbora za 
proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem. 

 
 
Točka 2) Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled  

Uvodno obrazložitev sta podala Mirko Ulčar in Irena Gogala. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA): 
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Bled, da sprejme 
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 
 
 
Točka 3) Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju 

programov športa v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podal Jure Vrečko, Športna zveza Radovljica. 
 
Jana Špec je podala pripombo na 1. člen Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika 
o vrednotenju programov športa v Občini Bled, da naj se ponovno preuči besedilo. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklep (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Bled, da sprejme 
Pravilnik  o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v 
Občini Bled s tem, da se ponovno preuči besedilo 2. stavka 1. člena. 

 
 
Točka 4)  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2008 – rebalans I; 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. 
 
Slavko Ažman je podal pripombo na predlagani kadrovski načrt in predvideno reorganizacijo, 
s tem, da je bil Občinski svet proti novim zaposlitvam. Glede na to, da Občina Bled ne bo več 
opravljala nalog e za Občino Gorje, bi bilo potrebno zmanjšati število zaposlenih. Občina 
Bled jih pa zaposljuje. 
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Jana  Špec je podala kritiko, da na področju infrastrukture ponovno letos ni bilo realizacije, 
Dobila je informacijo, da je razlog v nepripravljeni ustrezni dokumentaciji s strani občinske 
uprave. 
 
Jana Špec je postavila vprašanje, zakaj se nista izvajala na občinskem svetu sprejeta 
amandmaja na proračun 2008 in zakaj se upoštevalo sprejeti veljavni proračun pri sredstvih 
za stroške delovne sile. 
 
Srečko Vernig je podal pripombo na povečanje števila in stroškov zaposlenih oziroma da je 
stanje zaposlenih ostalo isto, kljub temu, da je Občina Bled za 30% manjša. 
Jana Špec je podprla Srečka Vernig, kako je lahko stanje  zaposlenih po predlaganem 
kadrovskem načrtu 2008 in 2009 24 +1 zaposlen, glede na to, da je Občina Bled zaradi 
odcepitve občine Gorje manjša in se v letu 2009 tudi ne bodo več izvajale naloge s 
pristojnosti prostora za občino Gorje. 
 
Slavko Ažman je obrazložil, zakaj niso bila sredstva na proračunski postavki – zagotavljanje 
socialnih stanovanj (20180502) porabljena v višini 79.973 €. Predlagal je, da se sredstva 
vključi nazaj v proračun ter se jih nameni za obnovo objekta na Ljubljanski cesti 13., da bi 
tam uredili socialna stanovanja ter prestavili TIC. 
 
Franc Pretnar se ni strinjal z preselitvijo TIC-a na Ljubljansko 13, ampak naj se preseli z 
zgornje prostore Mercatorjeve trgovine. 
 
Sonja Šlibar je predlagala, da bi se v objektu Ljubljanska 13 uporabili prostor za RDO, glede 
na to, da Občina Bled mora imeti zagotovljen prostor ob vložitvi kandidature. 
Ni se pa strinjala, da bi preselili socialne upravičence na Ljubljansko 13. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklep (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in finance ugotavljajo, da se amandmaji na proračun 

2008, sprejeti na seji Odbora za proračun in finance ter na 8. seji občinskega sveta, 
pri izvajanju proračuna 2008 niso upoštevali in so se prekoračila sprejeta 
proračunska sredstva za stroške delovne sile. 

2.  Člani Odbora za proračun in finance se ne strinjajo s predlaganim Kadrovskim 
načrtom za leto 2008 in leto 2009, ker to pomeni neutemeljeno povečanje števila in 
stroškov zaposlenih in to ni v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008 in 2009. 
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
sklep, da Občina Bled ne zaposljuje novih zaposlenih  ne za določen in ne za 
nedoločen čas. 

3. Člani Odbora za proračun in finance ugotavljajo, da se letos ponovno ne izvajajo s 
proračunom 2008 sprejete investicije, zlasti ne na področju gospodarske 
infrastrukture, kar je z vidika razvoja občine zelo zakrbljujoče. 

4. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se Osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 
obravnava kot delovno gradivo. Odbor za proračun in finance bo Osnutek 
obravnaval šele, ko bodo pripombe upoštevane. 

 
 
Točka 5) Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih 

taksah v Občini Bled 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Bled, da sprejme 
sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini 
Bled. 
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Točka 6)  Premoženjsko pravne zadeve: 
a. Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 

k.o. Bled; 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednja sklepa (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za zamenjavo stavbnih zemljišč 866/4 (v izmeri 97 m2) in 
parc.št. 369/5 (v izmeri 29 m2) k.o. Bled, za zemljišče, parc.št. 17/11 k.o. Bled (v izmeri 
43m2), v skladu z uradno cenitvijo. Razlika v ceni se doplača. 

 
b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;  

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 866/4 k.o. 
Bled in zemljišče prenese v last Občine Bled.  
 
c. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem 

zemljišče 318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2 

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za prodajo zemljišča, parc.št. 317/5 k.o. Bled, znanemu 
kupcu z neposredno pogodbo. 

 
d. Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela  

Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvald. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani odbora za proračun in finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 
sprejme predlagane sklepe za nakup zemljišča, parc.št. 153/6 k.o. Bohinjska Bela, v 
izmeri 428 m2. 

 
 
Točka 7) Razno 
 
 
 
Seja je bila   zaključena ob 20.25 uri. 
 
 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 

 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za turizem 
             Številka: 011-2/08 
         Datum: 12.11.2008 

 
Z A P I S N I K 

11. seje Odbora za turizem, 
ki je bila v  torek, 11.11.2008  ob 19. uri  

 
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar, 
Bojan Žerovec, Anica Holzner,  Matjaž Berčon 
Neopravičeno odsotni člani odbora: Miloš Ažman, 
Ostali navzoči:  Marjana Burja-oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti  

 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora predlagal v sprejem naslednji dnevni red, 
katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 23.9.2008;  
2.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I; 
3.  Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 

pomena; 
4.  Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Bled;   

5.  Razno. 

 
 
Ad 1)  Pregled in potrditev zapisnika 10. seje odbora z dne 23.9.2008 

Člani odbora za turizem na zapisnik 10. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani odbora za turizem potrjujejo zapisnik 10. seje odbora z dne 11.11.2008.  

Glasovanje: 6 prisotnih –  6 glasov ZA 

 
 
Ad 2)  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I; 

Obrazložitev osnutka rebalansa za področje turizma  je prestavila Marjana Burja.  
Pri obravnavi osnutka odloka rebalansa je ga. Holzner vprašala, kakšne učinke bo 
pristopnina in delovanje pri združenju »Alpenperle« imela za  to blejski turizem. Člani odbora 
so se strinjali, da direktorica Turizma Bled projekt in učinke na naš turizem predstavi na eni 
od naslednjih sej odbora. G. Mežan je opozoril, da Turistično društvo Bled drugo leto 
praznuje 130. letnico delovanja. Zato je predlagal, da bo za ta namen potrebno zagotoviti 
sredstva v proračunu. G. Žerovec je povedal, da so o tem že razpravljali na kolegiju in da se 
bodo sredstva za ta namen planirala v rebalansu proračuna občine za leto 2009.  
Ker člani odbora na osnutek rebalansa za leto 2008 niso imeli drugih pripomb,  so soglasno 
sprejeli naslednji sklep:  

Odbor za turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme osnutek 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – 
rebalans I. za področje turizma.  

Glasovanje: 6 prisotni – 6 glasov ZA 
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Ad 3)  Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 
pomena; 

Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja. G. Berčon je predlagal, da se z zapisnikom k 
gradivu za Občinski svet kot dodatno posreduje dopolnjena mapna kopija za  območje 
Mrakove domačije.  
Ker na predlog odloka ni bilo več razprave, je odbor za turizem sprejel naslednji sklep:  

Odbor za turizem predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o 
razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

Glasovanje: 6 prisotnih – 6 glasov ZA 
 
Ad 4) Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Bled;   

Zaradi povečane varnostne problematike, ki je bila še posebej pereča konec leta 2007, je 
bila sprejeta odločitev, da se pripravi nov pravilnik oz. Odlok o merilih in pogojih za določitev 
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju Občine Bled. Glede na pomembnost tega odloka je bilo 
odločeno, da se izvede dvostopenjski postopek sprejemanja. V razpravi so člani odbora 
menili, da je sprejetje odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov potrebno, 
ker se s tem tudi opredeli, kakšen Bled želimo imeti v bodoče.  V razpravi so člani odbora 
izpostavili: 
g. Berčon: zanimalo ga je, kakšna je razlika med prejšnjim pravilnikom in zdajšnjim osnutkom 
odloka? Se ne strinja s  4. členom  osnutka odloka – točka 3, kjer je zapisano, da lahko 
gostinski obrati, če izpolnjujejo določene pogoje,  imajo podaljšani obratovalni čas do 4. ure 
zjutraj. Prav tako predlaga, da se v 4. členu osnutka odloka na novo definirajo pogoji 
poslovanja v podaljšanem obratovalnem času za lokale, ki so v naselju in za lokale izven 
naselja. S tem so se strinjali tudi vsi člani odbora za turizem in sprejeli naslednje sklepe:  

 
1. Odbor za turizem predlaga, da se v 4. členu osnutka odloka na novo definirajo 

pogoji poslovanja v podaljšanem obratovalnem času za lokale, ki so v naselju in za 
lokale izven naselja. 

2. Odbor za turizem predlaga, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka 
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine 
Bled, s pripombami. 

3. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o merilih in pogojih za 
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled, upošteva pri pripravi 
predloga; v kolikor jih ne bo upošteval,  naj navede ustrezno obrazložitev.  

Glasovanje: 6 prisotnih – 6 glasov  ZA) 

 
 
Ad 5) Razno 

Po to točko ni bilo razprave. 
 
Zapisala:  
Marjana Burja  
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
   

       Predsednik Odbora za turizem 
        Anton Mežan  
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Odbor za družbene dejavnosti  
             Številka: 011-3/08 
         Datum: 13.11.2008 

 
Z A P I S N I K 

10. seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v  sredo,  12. novembra  2008  ob 17. uri v poročni sobi Občine Bled 

 
Navzoči člani odbora: Janez Petkoš - predsednik odbora, Aleš Vukelj, Vanja Piber, Ana 
Miler, Ljuba Kapus,  Lea Ferjan (delno) 
Opravičeno odsotni: Rado Mužan 
Ostali navzoči: Aleksandra Žumer, Marjana Burja in Neja Gašperšič - strokovna služba  

Občine Bled 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik Janez Petkoš članom odbora predlagal, da se 5. 
točka dnevnega reda prestavi na  1.  točko,  tako  da je  dnevni red naslednji: 
 
1. Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Bled;   

2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 24.9.2008; 
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2008 – rebalans I; 
4. Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 

pomena; 
5. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov 

športa v Občini Bled; 
6. Razno. 
 
  
Ad 1) Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Bled 

Sandra Žumer je uvodoma povedala, da imamo že obstoječ Pravilnik, ki ureja podaljšanje 
obratovalnega časa, ki ga je v letu 2000 sprejel župan. Zaradi povečane varnostne 
problematike, ki je bila še posebej pereča konec leta 2007, je bila sprejeta odločitev, da se 
pripravi noveliran Odlok. Sedaj smo v fazi obravnave osnutka odloka. Izveden bo 
dvostopenjski postopek sprejemanja, saj predvideva, da bo podana na osnutek Odloka 
razprava s pripombami. Vse konstruktivne pripombe bodo upoštevane v predlogu odloka. 
Ga. Žumer je nato predstavila vsebino samega odloka ter tudi pripombe, ki jih je naknadno 
posredoval g. Karba (vodja policijskega oddelka na Bledu) ter katere od teh bodo še 
upoštevane. Po razlagi so člani posredovali naslednje pripombe: 

- glede na vztrajanje Policije so člani odbora predlagali, da se  beseda »policija« v tekstu 
odloka  spremeni v »drugi pristojni organi«. 

- v 8. členu se ustrezno spremeni 3. odstavek: »Enkratno dovoljenje za obratovanje v 
podaljšanem času mora gostinec oz. kmet pridobiti pred prireditvijo«. Temu ustrezno se 
spremeni tudi 1. odstavek 8. člena, kjer se na koncu stavka doda dikcija: »na obrazcu, ki 
ga izda občinska uprava.«. 
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- glede 4. točki 4. člena naj se opravi premislek, ali ostane zahteva, da morajo podati 
soglasje »vsi« ali naj se to zamenja za  »več kot 2/3« , ker se lahko zgodi, da stanovalci 
niso dosegljivi 

PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o merilih in pogojih za 

določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled, s pripombami. 

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o merilih in pogojih za 
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled, upošteva pri 
pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval,  naj navede ustrezno obrazložitev.  

(6 prisotnih, 6 ZA) 
 
 
Ad 2)  Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora, z dne 24.9.2008 

Marjana Burja je povedala, da je  v zvezi s problematiko parkirišča pri Lekarni v TC, bil 
opravljen telefonski pogovor  s predstavnikom TC Bled in še po e-pošti. Odgovor je bil,   da 
problematika glede odstranitve table za označbo parkirnega mesta še vedno čaka na 
obravnavo pri  upravnem odboru etažnih lastnikov. Po seji bodo posredovali odgovor. 
Ana Miler je pripomnila, da je  glede nagrad za zlate maturante  predlagala, da se jih nagradi 
na eni od  že uveljavljenih prireditev v občini, ni potrebno, da se prireja posebej prireditev za 
ta namen.. Vsekakor  bi bilo dobro preveriti, kako imajo to urejeno v drugih občinah. 
Pridobivanje informacij o zlatih maturantih ponekod izvedejo z razpisom v lokalnem 
časopisu. 
 
Člani odbora  so  nato sprejeli naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 9.  seje odbora, z dne  24.9.2008. 
(6 prisotnih, 6 ZA) 

 
 
Ad 3)  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I 

Marjana Burja in Neja Gašperšič sta   predstavili spremembe višine  sredstev na 
proračunskih postavkah  na področju družbenih dejavnosti.   
V razpravi so člani predlagali, da  naj se  prenova centralne kurjave v OŠ Bled  izvaja  tako, 
da  se bodo lahko uporabljali alternativni viri energije.  Strokovni sodelavki sta povedali, da je 
energetska sanacija OŠ Bled predvidena v NRP-ju v naslednjih petih letih. Zamenjava 
glavnega kotla v kotlovnici pa je nujna zaradi dotrajanosti. 
Pripomba Ljube Kapus je bila še, da naj se v Rebalansu navajajo samo proračunske 
postavke, na katerih so spremembe. Strokovni sodelavki sta odgovorili, da so bila navodila  
takšna, da je potrebno pripraviti čistopis z navedbo vseh proračunskih postavk. 
 
Po kratki razpravi so člani sprejeli naslednji  sklep: 
Člani Odbora za družbene dejavnosti sprejmejo osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans I. za področje 
družbenih dejavnosti in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšanem 
postopku. 
(5 prisotnih, 5 ZA) 

 
 
Ad 4)  Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
Po kratki razlagi, ki jo je podala Marjana Burja,  so člani sprejeli sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu  svetu Občine Bled, da  sprejme 
predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 
pomena. 
(5 prisotnih, 5 ZA) 
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Ad 5)  Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov 
športa v Občini Bled 

Marjana Burja je podala kratko razlago o spremembah  Pravilnika in   razlogih za to. 
Dopolnitev je podal Aleš Vukelj – predsednik komisije za šport in povedal, da so s sprejetjem 
teh dopolnil in sprememb pravilnika ustvarjeni pogoji, da lahko sofinanciramo trenerja tudi 
društvom, ki kvalitetno delajo z mladimi in že dosegajo rezultate na svojem področju.   
Marjana Burja je predlagala še spremembo 2. odstavka 5. člena pravilnika, tako da se na 
novo glasi:  
Predlog razdelilnika obravnava komisija za program športa v občini Bled (v nadaljevanju 
komisija) in ga potrdi ali spremeni, vendar le skladno s pogoji, merili in normativi, ki so 
sestavni del tega pravilnika. Sklep o dodelitvi sredstev izda direktor občinske uprave. 

Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Pritožbo se 
vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna.  
Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport, sprejme ga Občinski svet v 
okviru letnega proračuna.   
 
Zatem so člani odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednja sklepa: 
1. Dopolni se 2. odstavek 5. člena Pravilnika, tako da se na novo glasi: Predlog 

razdelilnika obravnava komisija za program športa v občini Bled (v nadaljevanju 
komisija) in ga potrdi ali spremeni, vendar le skladno s pogoji, merili in normativi, 
ki so sestavni del tega pravilnika. Sklep o dodelitvi sredstev izda direktor občinske 
uprave. Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep pritožbo v roku 8 dni od vročitve 
sklepa. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi stopnji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča 
župan. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. 
Odločitev župana je dokončna.  
Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport, sprejme ga Občinski 
svet v okviru letnega proračuna.   

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu  svetu Občine Bled, da  
sprejme Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju 
programov športa v Občini Bled. 

(5 prisotnih, 5 ZA) 

 
 
Ad 6)  Razno 
 

- Ana Miler je predlagala, da se luči na stadionu čez noč ugašajo oz. od zgoraj 
zatemnijo.  Člani so se soglasno strinjali s tem in predlagali, da bi bilo potrebno nočno  
javno in   zasebno osvetlitev  urediti tudi na drugih objektih in  območjih. 

- Ano Miler je zanimalo,  koliko proračunskih sredstev je v zadnjih 6-ih letih dobil 
Kulturni dom Zasip.   Gasilski dom  Rečica je dobil v letu 2008 za prenovo strehe  
2.800 €.  Gasilski dom ni namenjen samo gasilcem, temveč se  veliko uporablja tudi 
za potrebe kraja. S tega vidika meni, da bi lahko bilo namenjenih več  proračunskih 
sredstev za Gasilski dom Rečica. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 1900. 
 
 
Zapisala:     Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Neja Gašperšič               Janez Petkoš,  univ.dipl.ing. gozdarstva 
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Odbor za gospodarsko infrastrukturo 
Številka:  011-4/07

 Datum:   12/11-2008 
 

ZAPISNIK 

 
13. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 12. 11. 

2008 ob 1700  uri v zgornji sejni sobi občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora, 
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Sergej Učakar, g. Boris Cvek , 
ga. Marjetka Mandeljc, g. Jožef Dijak 
 
Ostali prisotni: 
župan g. Janez Fajfar, podžupan g. Bojan Žerovc 
Občinska uprava: ga. Romana Starič,  g. Franci Pavlič, g. Jože Dežman 
Infrastrukture Bled d.o.o., direktor g. Mirko Ulčar, (pri točkah 3, 4 in 5) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 24.9.2008; 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I; 
3. Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 
4. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled; 
5. Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za leto 

2009; 
6. Razno 

 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1915. 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in 
predlagal potrditev.  
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili dnevni red.  
 
K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 24.9.2008 

Na zapisnik 12. seje odbora ni bilo, zato predsednik predlaga naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 12. 
 seje odbora, z dne 24.9.2008. 

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 2.: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu  

Občine Bled za leto 2008 – rebalans I 
Podrobno obrazložitev Osnutka je podala ga. Romana Starič in ob tem predstavila vse 
spremembe višine proračunskih postavk ter podrobno obrazložila razloge za povečanja oz. 
znižanje. Pri tem je posebej poudarila spremembe na prihodkovni strani ter razloge za 
rebalansiranje zneskov na področju Odvajanja  in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter 
Oskrbe z vodo – razlog so nujne uskladitve, ki se nanašajo na operacijo » Kanalizacija in 
vodovod Bohinjska Bela«, ki se sofinancira iz sredstev Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj«. 
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V nadaljevanju je vse prisotne pozdravil župan občine Bled g. Janez Fajfar in se opravičil 
zaradi zamude pri pošiljanju gradiva za 13. sejo, ki je nastala zaradi spremenjenega načina 
poslovanja Pošte, na kar pa občina ni bila opozorjena. 
 

V razpravi so sodelovali: 
G. Vernig: zakaj so z rebalansom potrebne tako velike spremembe proračuna oz. 
prerazporeditve. Meni, da ima na področju odvajanja odpadnih voda koncesionar prevelik 
vpliv. Zanima ga kakšna je vloga Komisije oz. posvetovalnega organa, saj poročil ni, obstoji 
pa bojazen, da bo prišlo do dodatnih obremenitev proračuna.  
Ga. Starič pojasni, da so večje prerazporeditve nastale zaradi potrebnih uskladitev vezanih 
na operacijo » Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela«, za katero so bila sredstva SVLR 
odobrena šele v septembru letos. Glede izvajanja koncesije obrazloži težave, ki jih imajo 
strokovne službe občine Bled, saj koncesionar ne posreduje pravočasno ustreznih 
dokumentov. 
G. Fajfar pojasni, da so se zaradi znanih težav s koncesionarjem že pogovarjali z lastniki 
WTE, s katerimi bo sestanek 19.11. 2008 z namenom, da se dokončno razrešijo vsa odprta 
vprašanja. 
G. Pavlič pojasni, da je osnovni problem v obsegu priključevanja na kanalizacijsko omrežje in 
iz tega izhajajoč izpad prihodkov, kar pa v tej fazi ni možno, saj koncesionar še nima 
uporabnih dovoljenj za sistem – predčasno priključevanje bi pridobitev tega le še zavleklo. 
G. Pogačar tudi kot član posvetovalnega organa meni, da je bilo s strani vseh pristojnih služb 
vloženo veliko naporov, vendar pa s strani koncesionarja ni bilo ustreznega sodelovanja. 
Dejansko so problemi pri zaključni fazi oz. pridobivanju uporabnih dovoljenj – projektov 
izvedenih del, geodetskih posnetkov ter dokumentacije  za črpališče ter služnosti za 
spremenjene trase. 
G. Cvek – sprašuje zakaj ni PID-ov s strani izvajalca in kakšen je bil nadzor. 
G. Vernig – potrebno je najti učinkovite instrumente za nadzor nad koncesionarjem ter 
izvajanjem koncesijske pogodbe. 
G. Pogačar – osnovni problemi so na relaciji izvajalci in koncesionar. 
Ga. Starič pojasni, da je dodatni problem v zadnjem času neustrezna kadrovska zasedba 
koncesionarja, ki je bila sicer v prvih letih primerna  in so zadeve potekale v redu. 
 
Po zaključku razprave predsednik predlaga glasovanje o predlaganih sklepih.  
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu 
 Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe v gradivu. 

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 1, PROTI: 0 
 
 
K točki 3: Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 

Obrazložitev sta podala ga. Romana Starič in g. Miro Ulčar ter predstavila osnovne razloge 
za predlagane spremembe Odloka. 
V razpravi so sodelovali: 
G. Pogačar sprašuje kako glede na odlok postopati ob rekonstrukcijah vodovoda na 
posameznih področjih – ali se določbe nanašajo le na pavšaliste in kdo financira obnovo 
hišnih priključkov oz. nove vodomerne jaške zunaj objektov.  
G. Vernig – ali odlok predvideva diferencirano ceno med porabniki, pokrivanje stroškov in ali 
so ti optimalni ter kdo izdaja soglasja. 
G. Ulčar pojasni, da  se ob rekonstrukcijah vodovoda hišni priključki potegnejo 1m v parcelo 
in prevežejo na obstoječe. Glede  cen – le te v končni fazi potrjuje država, ki pa se nagiba k 
enotni ceni.  
G. Vidic – predlaga, da se v 2. odstavku 1. člena besedo »določa« nadomesti z drugo 
ustrezno dikcijo (npr. predlaga, oblikuje), ter besedo »v soglasju s pristojnim organom«, 
nadomesti z dikcijo v soglasju z občinskim svetom. Ustrezne spremembe  glede pristojnega 
organa za potrjevanje cen preveri pravna služba. 
 
Po zaključku razprave predsednik predlaga glasovanje o predlaganih sklepih.  
Sklep 1.:  
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Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu Občine 
Bled, da sprejme osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Bled, s pripombo: V 2. odstavku 20. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Bled se v drugem stavku beseda »določa« zamenja z besedo »oblikuje«.. 

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Sklep 2.: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo 
v Občini Bled, po skrajšanem postopku. 

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
 
K točki 4.: Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 
Obrazložitev je podal g. Miro Ulčar ter predstavil razloge in višino predlagane spremembe 
cene. Podrobnejših navodil za specifikacijo cene po novem pravilniku s strani ministrstev 
niso prejeli, v novi ceni, t.i. stroškovni ali lastni ceni pa so zajeti vsi stroški, ki nastajajo pri 
oskrbi s pitno vodo. 
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu 

svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno 
vodo v Občini Bled. 

Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 0 
 
 
K točki 5.:  Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za 

leto 2009; 
Uvodno obrazložitev je podal g. Miro Ulčar in ob tem poudaril uspehe dosežene na področju 
ločenega zbiranja odpadkov.  Iz Programa je izpostavil planirane izboljšave, ki se nanašajo 
predvsem na EKO otoke za ločeno zbiranje in se bodo financirali iz redne cene ravnanja s 
komunalnimi odpadki (smetarine). Program predvideva potrebne investicije, tudi za 
dokončanje zbirnega centra- nabava opreme, vendar pa je realizacija odvisna od višine 
razpoložljivih proračunskih sredstev oz. drugih virov. 
V razpravi so sodelovali: 
g. Pogačar – sklep se nanaša le na občino Bled, Program pa se poleg občine Bled nanaša  
tudi na občino Gorje. G. Ulčar pojasni, da se ravnanje s komunalnimi odpadki izvaja za obe 
občini pod enakimi pogoji – občina Gorje je predlagani Program že potrdila. 
g. Pogačar –predlaga, da bi Občina Bled sprejela program z viri financiranja Infrastrukture 
Bled d.o.o., t.j. z viri financiranja iz tabele št. 9- tabela št. 9 je sestavni del Programa, tabela 
10 pa je le informativna. 
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu 

Občine Bled, da sprejme Program ravnanja s komunalnimi odpadki  na območju 
Občine Bled za leto 2009,  z viri financiranja Infrastrukture Bled d.o.o.. 

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 0 
 
 
K točki 6.: Razno  

Pod točko razno člani Odbora niso imel vprašanj in pobud, zato je predsednik sejo ob 19.15 
uri zaključil.  
 
Zapisal:      
Jože Dežman 
 
Tajnica odbora      predsednik OGI: 
Romana Starič       Franc Pogačar 
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Odbor za prostor in varstvo okolja  
 
Številka: 011-6/08 

         Datum: 14-nov-2008 
 

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA, 
četrtek 13.11.2008 ob 19.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna dvorana) 

 
 
Prisotni: 
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik 

Kerčmar, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar, ga. Lilijana Krivec Skrt, g. Anton Omerzel. 
- ostali prisotni: ga. Saša Repe, ga. Barbara Jančič, g. Maks Osvald, ga. Ana Gradišar. 
 
Pred pričetkom seje odbora se je ob 18.00 izvedel ogled premoženjskopravnih zadev (točka 
4a) na terenu. Prisotni: g. Rajmund Bernik, g. Ludvik Kerčmar, g. Janez Petkoš, g. Anton 
Omerzel, ga. Barbara Jančič, g. Maks Osvald. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 25.9.2008; 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2008 – rebalans I; 
3. Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena; 
4. Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 k.o. 
Bled; 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled;  
c. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem zemljišče 

318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2; 
d. Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela;  

5. Razno. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli razširitev dnevnega reda za 2 dodatni točki: 
- Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. Členu PUP PC Bled 
- Poziv MOP-u za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovce v območje Natura 2000. 
 
TOČKA 1: Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 25.9.2008 

Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) na zapisnik niso imeli pripomb, zato so 
s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 12. seje Odbora za 
prostor in varstvo okolja, z dne 25.9.2008. 

 
 
TOČKA 2: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Bled za leto 2008 – rebalans I 
Obrazložitev osnutka Odloka v delu Prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti je podala ga. Saša Repe. Predlagala je, da se osnutek Odloka dopolni pri odkupih 
zemljišč z ločeno postavko: odkup zemljišč za Cankarjevo cesto – formalna zahteva pri 
pridobivanju finančnih sredstev od SVRL. Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 
6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI sprejeli sklep, da naj se pripomba upošteva.  
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G. Ažman je predlagal, da se objekt Ljubljanska 13 obnovi, zato predlaga, da se v 
predobremenitvah za leto 2009 za obnovo objekta Ljubljanska 13 upošteva znesek iz 
postavke 20180502 – zagotavljanje socialnih stanovanj. Člani odbora za prostor in varstvo 
okolja (prisotnih 6) so s 3 glasovi ZA in 2 PROTI sprejeli sklep, da naj se pripomba upošteva. 
 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 5 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans I, 
v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 
41/2005), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2008 – rebalans I v delu Prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti sprejme z naslednjimi pripombami: 
- v Načrtu razvojnih programov za leti 2008 in 2009 se pri postavki 20200301 doda 

ločena postavka za nakup zemljišč za Cankarjevo cesto,  
- znesek iz postavke 20180502 za zagotavljanje socialnih stanovanj se upošteva pri  

predobremenitvah za leto 2009, za namen obnove objekta Ljubljanska cesta 13. 

 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 5 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2008 – rebalans I s pripombami. 

 
 
TOČKA 3:  Predlog odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 
Obrazložitev je podala ga. Repe. Člani odbora so ugotovili, da so vse pripombe, dane k 
osnutku Odloka upoštevane. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo predlog Odloka o razglasitvi 
Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena in ga predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem. 

 

 
TOČKA 4: Premoženjsko pravne zadeve 
a) Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 

k.o. Bled 

Obrazložitev je podal g. Maks Osvald. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi 
zamenjavo zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5 k.o. Bled, za zemljišče parc. št. 17/11 k.o. 
Bled v skladu z uradno cenitvijo.  

 
b) Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled 
Obrazložitev je podal g. Maks Osvald. 
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Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet sprejme Sklep 
o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled in zemljišče prenese v last občine 
Bled. 

 
c) Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja v najem 

zemljišče 318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2 

Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi prodajo 
zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddajo v najem zemljišča 318/5 k.o. 
Bled, v izmeri 36 m2. 

 
d) Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela 

Obrazložitev je podal g. Maks Osvald.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet potrdi nakup 
zemljišča parc. št. 153/6 k.o. Bohinjska Bela v izmeri 428 m2. 

 
 
TOČKA 5: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. Členu PUP PC Bled 

Obrazložitev je podala ga. Ana Gradišar.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 7 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08), Odbor za prostor in varstvo 
okolja daje pozitivno mnenje k izvedbi t.i. »pultnih« frčad in manjšemu razmerju 
stranic, na zemljišču parc. št. 73/5, 74/6 in 75 k.o. Bled, po projektu št. 25-05/2007/JK, 
maj 2008, ki ga je izdelalo podjetje Arhe d.o.o., Ljubljana, odgovorni projektant Jurij 
Kolenc, u.d.i.a.. 

 
 
TOČKA 6: Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja 
in Piškovce v območje Natura 2000 

Obrazložitev je podal g. Slavko Ažman. G. Omerzel je podal pripombo, da tovrstna zadeva ni 
stvar občine.  
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 7) so s 6 glasovi ZA in 1 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet sprejme poziv 
Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovce v 
območje Natura 2000. 

 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala:                                                 Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja: 
Barbara Jančič      mag. Slavko Ažman      
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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-5/08

 Datum:  14-nov-2008 
 

ZAPISNIK 
13. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 13.11.2008 ob 19.00 uri v sejni 

sobi Občine Bled 

 
 

Prisotni: Davorina Pirc(od 19.20), Matjaž Berčon, Ljubislava Kapus, Franc Pretnar, Aleš 
Vukelj 
Opravičeno odsoten: / 
Ostali prisotni: zapisnikar mag. Aleksandra Žumer 
 
Sejo je začela podpredsednica komisije ga. Ljubislava Kapus, ugotovila je sklepčnost 
komisije in predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje komisije, z dne 26.9.2008; 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled 

za leto 2008 – rebalans I;  
3. Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled; 
4. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled;  
5. Predlog Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 

pomena; 
6. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov 

športa v Občini Bled; 
7. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v 

Občini Bled; 
8. Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na 
območju Občine Bled;   

9. Razno 
 
Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet (4 ZA). 
 
Ad 1 
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 12. redne seje, zato so SOGLASNO 
sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 12. seje Statutarno pravne komisije z dne 26.9.2008.  
 
Ad 2 

Ga. Kapus je izpostavila vprašanje, ali je ustrezen skrajšani postopek. G. Berčon je bil prav 
tako stališča, da skrajšani postopek ni primeren, utemeljen glede na določbe poslovnika. 
Izpostavljena je bila določba 2. odstavka 79. člena Poslovnika, ki izrecno predpisuje, da se 
rebalans sprejema po skrajšanem postopku. 
 
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2008 – rebalans I, na občinskem svetu.  
Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
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Ad 3 

Ponovno je bilo izpostavljeno, da se prvo sklepa o osnutku, nato pa o tem, da se uporabi 
skrajšani postopek in naj se to upošteva. Člani statutarno pravne komisije so sprejeli 
naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled, 
na občinskem svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
 
 
Ad 4  

Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled, na občinskem 
svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
 
 
Ad 5  

Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo predloga Odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, na občinskem svetu.  
Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
 
 
Ad 6  
Izpostavljene so bile spremembe, ki so bile obravnavane na Odboru za proračun in finance 
ter na odboru za družbene dejavnosti. Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne 
komisije sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju 
programov športa v Občini Bled, na občinskem svetu.  
Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
 
 
Ad 7 
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih 
taksah v Občini Bled, na občinskem svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
 
 
Ad 8  

Ga. Žumer je izpostavila osnovno izhodišče odloka: da je občina Bled tretirana kot območje 
bodisi strjenega stanovanjskega naselja bodisi hotelskih nastanitev. Predlagan je odlok, da 
bosta izvedeni dve fazi in da bodo v razpravi dani predlogi morebitnih sprememb. Določeni 
predlogi sprememb so bili podani že na odboru za turizem in odboru za družbene dejavnosti.  
Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Bled, na občinskem svetu.  
Glasovanje: SOGLASNO (5 ZA) 
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Ad 9 Razno 

a) Kdaj bomo spreminjali akte- Statut/poslovnik?. 
Člani statutarno pravne komisije predlagajo, da se organizira skupno srečanje z županom 
oziroma naj župan poda svoje mnenje. 
Ga. Pirc je izpostavila tudi tematiko: konstituiranje komisij- ali bi to vključili v poslovnik 
(upoštevanje kvot). 
 

b) Formalnopravno bi morala biti točka 11.b) pred 11.a) 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
 
 
Zapisala: Aleksandra Žumer 
 
        Predsednica komisije 

Davorina Pirc, univ. dipl. prav. 
  univ. dipl. ekon.  

 


