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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 87/2012) in 21. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09) 

sklicujem 
 
 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, 
ki bo v torek, 18. 12. 2012, ob 17.00, 

v konferenčni dvorani Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 13. 11. 2012 
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta: 

a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne seje 
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

4. Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
5. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
6. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
7. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
8. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
9. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
10. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
11. Razno 
 
Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega 
sveta posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na 
spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). 
 
 
Bled, 7. december 2012 
Številka: 034-7/2012 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
1. Odbor za proračun in občinsko premoženje 

ponedeljek, 10. 12. 2012, ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (1. nadstropje) 
 

2. Odbor za gospodarstvo in turizem 
torek, 11. 12. 2012, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (1. nadstropje) 
 

3. Odbor prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
četrtek, 13. 12. 2012, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (1. nadstropje) 
 

4. Odbor za družbene dejavnosti 
četrtek, 13. 12. 2012, ob 17.00 v poročni dvorani Občine Bled  
 

5. Komisija za strateška vprašanja 
četrtek, 13. 12. 2012, ob 19.00 v sejni sobi Občine Bled (1. nadstropje) 
 

6. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
torek, 18. 12. 2012, ob 16.00 v mali sejni sobi Festivalne dvorane Bled (1. 
nadstropje) 
 

7. Statutarno-pravna komisija 
torek, 18. 12. 2012, ob 16.30 v mali sejni sobi Festivalne dvorane Bled (1. 
nadstropje) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vabila poslana: 
− članom občinskega sveta (z gradivom), 
− članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom), 
− direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom), 
− predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom), 
− predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom), 
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom), 
− poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,  
− načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič, 
− državnemu svetniku mag. Stevu Ščavničarju, 
− novinarjem,   
− arhiv, tu. 
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Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje  
 
 

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

sklicujem 
 
 

12. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v ponedeljek, 10. 12. 2012, ob 18.00, 

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali 
po el. pošti natasa.hribar@bled.si. 
 
 
 
 

Jana Špec, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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Z A P I S N I K 
 
11. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012, in 
sicer s pričetkom ob 17.00 v poročni dvorani, nato nadaljevanje ob 18.40 v zgornji sejni sobi na 
Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig (prisoten od 17.00 do 
18.30), Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko Ažman, Strgar Marija. 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1.  Sprejem predloga Odloka o proračunu občine Bled za leto 2013; Priloga 
2.  Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 28.8.2012; 6-9 
3.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 66-77 
4.  Razno. / 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 1)  Sprejem predloga Odloka o proračunu občine Bled za leto 2013; 
Odbora za proračun in občinsko premoženje ter Odbor za gospodarstvo in turizem sta imela 
skupno sejo odbora v delu ki se nanaša na Predloga Odloka o proračunu občine Bled za leto 
2013. Matjaž Berčon je ob powerpointu v grobem predstavil predlog Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2013 (izhodišča za pripravo, gibanje prihodkov in odhodkov, razvojne prioritete, 
večje infrastrukturne projekte …). Po uvodni obrazložitvi je potekala razprava: 
Davorina Pirc: želi  več informacij oz. pojasnil o regijskem projektu ReNaTus. 
Odgovor Matjaž Berčon: interes ter dogovarjanja o skupnem informacijskem centru TNP-ja in 
Turizma Bled je že kar nekaj let. Ko pa je Turizem Bled je pridobil status regijskega 
destinacijskega turističnega centra za Gorenjsko, se je intenziteta dela na tem projektu povečala. 
Pokazala se je namreč možnost, da projekt ReNaTus postane regijski projekt vseh 18 občin 
Gorenjske in sofinanciran v višini cca 70 % oz. preko 600.000 € iz sredstev  razvoja regij. Občina 
Bled zagotovi v 2 letih cca 200.000 €. Projektantska ocena projekta je cca 800.000.  
Jana Špec: Strinja se, da občina podpira omenjeni projekt, vendar je kljub temu potrebno 
razmisliti in čim prej v proračunu zagotoviti sredstva za povečanje obstoječega TIC v središču 
Bleda. 
Janez Brence: projekt ReNaTus je potreben. Nujno je le prevetriti projektantske ocene, ker so 
cene v projektu resnično previsoke. Matjaž Berčon odgovarja, da je že angažiral druge 
popisovalce del, ki bodo poskušali narediti vse, da se predstavljeni projekt poceni. 
Janez Brence je opozoril in izpostavil sledeče:  

- zelo visoki stroški povezani z javnim WC-jem (elektrika, komunalne storitve, čiščenje …) 
saj znašajo 24.000 € na leto. Zahteva podrobno obrazložitev. 

- strošek najema radarja 10,000 €. Zahteva obrazložitev kako je izračunana cena najema 
radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost radarja v primeru nakupa. 

- visoki stroški povezani s knjižnico na Bledu. Zahteva podrobno pojasnilo in analizo 
koliko enot na leto je izdanih in koliko ter kakšna je struktura stroškov na enoto, koliko 
prireditev organizira in se jih izvede v knjižnici na Bledu. 

Jana Špec: Prosi, da občinske uprava pripravi poročilo oz. informacijo, koliko turistične takse bo 
letos po oceni zbrane, koliko je to več kot je bilo v planirano sprejetem proračunu in kam se 
celoten znesek planirane turistične takse v letu 2013 razporedi poleg LTO in TD? 

Slavko Ažman: Kakšen je status parkirišča v Veliki Zaki in kako je urejeno na tem področju 
urejeno z oljnimi lovilci? 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine Bled 
da: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 z njegovimi prilogami. 
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2. O predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilogah se v 
skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled opravi javna razprava. 

3. Pripombe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter pripombe iz javne razprave 
se smiselno upoštevajo pri pripravi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilog. 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so sprejeli tudi sledeče sklepe:  
Do naslednje seje Odbora za proračun in občinsko premoženje naj strokovne službe 
občine Bled pripravijo: 
a) podrobno analizo in obrazložitev zelo visokih stroškov predvidenih v letu 2013, 

povezanih z javnim WC-jem (elektrika, komunalne storitve, čiščenje …).  
b) podrobno obrazložitev stroška najema radarja 10,000 €, kako je izračunana cena 

najema radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost radarja v primeru 
nakupa. 

c) podrobno pojasnilo in analizo stroškov povezanih s knjižnico na Bledu, koliko enot na 
leto je izdanih in koliko ter kakšna je struktura stroškov na enoto, koliko prireditev 
organizira in se jih izvede v knjižnici na Bledu. 

d) poročilo oz. informacijo, koliko turistične takse bo letos po oceni zbrane, koliko je to 
več kot je bilo v planirano sprejetem proračunu in kam se celoten znesek planirane 
turistične takse v letu 2013 razporedi poleg LTO in TD. 

 
Točka 2)  Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 28.8.2012; 
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je Infrastruktura Bled d.o.o. posredovala odgovor glede 
sprejetih sklepov na 10. seji Odbora za proračun in občinsko premoženje. 
SKLEP: Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zavezujejo podjetje Infrastrukturo 
Bled d.o.o. da na vsako sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje posreduje informacijo o 
realizaciji sklepa sodišča vezanega na izterjavo dolga podjetja B-RAI-N, d.o.o. 
Odgovor pripravil direktor JP Infrastruktura d. o. o. Mirko Ulčar: Najemnik B-RAI-N d.o.o. je 
na podlagi pravnomočnosti sodne odločbe o izselitvi že prenehal obratovati in se iz omenjenih 
prostorov tudi izselil. Proti njemu pa še tečejo sodni postopki izterjave dolga.  
SKLEP: Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zavezujejo podjetje Infrastrukturo 
Bled d.o.o. naj na naslednjo sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje posreduje odgovor 
na kakšen način je bila določena dodatna obremenitev za sobodajalce za odvoz smeti in 
zakonsko podlago za takšno odločitev. 
Odgovor pripravil direktor JP Infrastruktura d. o. o. Mirko Ulčar: Najprej moram poudariti, 
da ne gre za dodatno obremenitev sobodajalcev, ampak za uvedbo pravičnega zaračunavanja 
stroškov ravnanja z odpadki po povzročiteljih. To so pri sobodajalcih tudi njihovi gostje. 
Sobodajalstvo bi po veljavni zakonodaji morali smatrati kot poslovno dejavnost, kar bi pomenilo 
dvojne kontejnerje (ene za gospodinjstvo in ene za dejavnost) in tudi dražje zaračunavanje 
odpadkov iz dejavnosti. Naš predlog smo tako oblikovali kompromisno na podlagi ocene 
povzročenih odpadkov. Do sedaj sobodajalcem iz več ali manj poznanih razlogov teh dodatnih 
odpadkov nismo mogli zaračunavati in so bili vsi poskusi za uvedbo te obveznosti v preteklosti v 
kali zatrte, te stroške pa so solidarno plačevali vsi občani. V preteklih letih je bilo veliko kritike 
občanov v zvezi s pravičnostjo tudi na ta račun. Kot sem že v mojem odgovoru z dne 30.10. 
zapisal, pa smo z vodstvom sekcije sobodajalcev dogovorjeni za skupen sestanek na to temo v 
tem mesecu. Glede osnove za uvedbo teh dajatev pa je zakonodaja zelo striktna in zahteva, da 
vsak povzročitelj odpadkov plača tudi stroške odstranjevanja odpadkov. 
Odbor za proračun in občinsko premoženje je na svoji 9. redni seji med drugim sprejel naslednja 
sklepa: 
SKLEP: Občinska uprava naj pripravi variantne predloge (odkup, odvzem, razdrtje koncesijske 
pogodbe z WTE ) oz. rešitve s prikazanimi finančnimi posledicami.  
SKLEP: Občinska uprava naj pred sprejemom Proračuna za leto 2013 pripravi možnosti 
poravnave obveznosti do podjetja WTE in jih posreduje v obravnavo na Odbor za proračun in 
občinsko premoženje. 
Odgovor pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon:  
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K tč. 1) Pripravljen je elaborat o variantnih predlogih prekinitve koncesijskega razmerja s 
prikazanimi finančnimi obveznostmi, ki bo uvrščen na naslednjo sejo odbora. Počaka se še samo 
na dokončno odločitev arbitra glede ustavitve postopka arbitraže. 
K tč. 2) Stanje obveznosti Občine Bled do WTE na dan 7. 11. 2012 je 1.657.920,14 EUR, od tega: 

- 514.038,74 EUR za investicijska vlaganja, 
- 1.143.881,40 EUR za obratovalne stroške kanalščine in čiščenja oz. kapitalske stroške. 

Skladno z dogovorom med WTE in koncesionarjema bomo prejeli za investicije dobropis v višini 
250.927,94 EUR in bo naša obveznost iz tega naslova znašala še 263.110,80 EUR – vir pokritja v 
letu 2013 sta PP 201170206 (Gradnja in obnova meteorne kanalizacije) in 20170303 (Gradnja 
in obnova fekalne kanalizacije).  
Obveznostim za pokritje obratovalnih stroškov je potrebno najprej odšteti znesek, ki ga bo po 
sporazumu poravnala Občina Gorje v višini 265.966,60 EUR. Občina Gorje bo svojo obveznost 
poravnala v štirih enakih obrokih v naslednjih štirih letih, tako da imamo v letu 2013 že 
načrtovan prihodek v višini 66.500,00 EUR (konto 74010106). 
Občini Bled ostaja 877.914,80 EUR obveznosti za obratovalne stroške, ki jih bo prav tako 
poravnala v štirih enakih obrokih (teoretično 219.478,70 EUR) v naslednjih štirih letih – vir 
pokritja v letu 2013 je PP 20170201. 
Trend prihodkov iz tega naslova se zadnji dve leti povečuje, medtem ko se odhodki nižajo in že 
na dan 7. 11. 2012 ugotavljamo presežek letošnjih prihodkov nad letošnjimi odhodki v višini 
približno 130.000 EUR. Pozitiven trend se še nadaljuje in ocenjujemo, da bo dosegel razliko v 
višini 170.000 EUR, kar pomeni, da bi morali za poplačilo obveznosti do WTE v naslednjih štirih 
letih zagotoviti še dodatnih 50.000 EUR letno iz lastnih sredstev proračuna. 
 
V nadaljevanju je Franci Pavlič opozoril glede Mrakove domačije: v zapisniku ni navedeno, da je 
na 11. seji podžupan opozoril, da je stanje objekta -  Mrakova domačija izredno slabo in nevarno 
(odpadanje kritine s strehe …) in da je nujno potrebno takoj pristopiti k sanaciji objekta. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
1Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 10. seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje s pripombo Francija PavličA. 
 
 
Točka 3)       Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
Uvodne obrazložitve je podala Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
a) Odkup zemljišč parc.št. 312/18, 312/19 k.o. Želeče 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine Bled 
da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 312/18 k.o. Želeče v izmeri 

470 m2 in 312/19 k.o. Želeče v izmeri 83 m2 po ceni 20,00€ / m2, v skladu s sprejetim 
Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
b) Odkup zemljišča parc. št. 296/116 k.o. Želeče; 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu  Občine Bled 
da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 296/116 k.o. Želeče v 

izmeri 115 m2 po ceni 5,00€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
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3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste 
Predlagana točka nima finančnih posledic. 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo točko  - Sklep o 

ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste, kot informacijo. 
 
č) Zamenjava zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine Bled 
da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 330/17, 310/1(del), 

331/1 k.o. Bled v skupni izmeri pribl. 2.500 m2, za del zemljišč parc. št. 283/1, 283/3 
k.o. Bled v skupni izmeri 863 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
d) Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na priobalnem pasu 

Blejskega jezera 
Predlagana točka nima finančnih posledic. 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo točko  - Sklep o 

ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste, kot informacijo. 
 
e) Odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 277/1, 278/1 k.o. Bled 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine Bled 
da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 

277/1, 278/1 k. o. Bled, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
Točka 6)        Razno 
Ni bilo razprave 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem  
 
 

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

sklicujem 
 

12. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 11. 12. 2012, ob 17.00, 

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
5. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali 
po el. pošti marjana.burja@bled.si. 
 
 
 
 

Davorina Pirc, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Marjana Burja 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- k tč. 4 direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar 
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Z A P I S N I K 
11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012, ob 17. 00 
 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani Martin Merlak, Uroš 
Ambrožič, Nuša Vogelnik Holzner 
Odsotni člani odbora: Miran Vovk, mag. Leopold Zonik, Majda Loncnar,   
Ostali navzoči: Matjaž Berčon – direktor OU - k 1. točki, Janez Fajfar – župan  k 1. točki, Marjana 
Burja – oddelek za javne finance in splošne zadeve  
 
Ob 17. uri se je pričela skupna seja Odbora za gospodarstvo in turizem ter Odbora za proračun in 
občinsko premoženje. Davorina Pirc je članom Odbora za gospodarstvo in turizem predlagala 
naslednji dnevni red, katerega so člani odbora sprejeli soglasno in sicer:  

1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
2. Pregled in potrditev Zapisnika 10. seje odbora z dne 27. 8. 2012 
3. Razno 

 
Ad 1) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Uvodno obrazložitev predloga celotnega proračuna za leto 2013 je predstavil direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon na skupni predstavitvi z Odborom za proračun in občinsko premoženje. V 
razpravi so člani obeh odborov največ pozornosti namenili predstavitvi regijskega projekta 
ReNaTus – proračunska postavka 201307 – planirana sredstva za leto 2013 v višini 
407.155 €  
Davorina Pirc: člani odbora za gospodarstvo in turizem podpirajo  projekt, vendar želijo več 
informacij o ReNaTusu, ki se seli iz centra Bleda in bo občino stal v dveh letih cca 200.000 €. 
Matjaž Berčon: to je projekt, ki nastaja že kar nekaj let, predstavlja interesno povezavo TNP-ja in 
Turizma Bled. Ko pa je Turizem Bled pridobil status regijskega destinacijskega turističnega 
centra za Gorenjsko, se je intenziteta dela na tem projektu povečala. Pokazala se je namreč 
možnost, da projekt ReNaTus postane regijski projekt vseh 18 občin Gorenjske in sofinanciran v 
višini cca. 70 % oz. skoraj 600.000 € iz ukrepa Razvoj regij, dobrih 43.000 € prispeva ostalih 17 
občin Gorenjske, Občina Bled pa zagotovi v 2 letih cca. 200.000 €.  Projektantska ocena projekta 
je cca. 800.000 €. Z izgradnjo turistično informacijskega centra se bo poskušalo goste, ki 
vstopajo na Bled, informirati in zadržati čim dalj časa na Bledu.  
Jana Špec: veseli jo, da občina Bled podpira turistični projekt in da bo ta »visitors« center 
namenjen predvsem turistom, ki prihajajo na Bled z avtom, za vse ostale goste Bleda pa ta center 
ne bo tako pomemben. Opozori, da mora Bled imeti TIC in info  točko v centru Bleda, kjer gost 
dobi vse informacije o Bledu  - opozori, da je sedanja lokacija TIC točke na Bledu, ki se nahaja v 
prostorih TD Bled, premajhna in neustrezna. Pove še, da TD Bled med drugim omogoča delo TIC 
Bledu: brezplačni prostori, opravljena določena dela, nabava računalnikov. Zato apelira, da je v 
tem proračunu potrebno zagotoviti sredstva za povečanje obstoječega TIC centra v središču 
Bleda. Opozori še, da  pri TNP-ju oz. v ReNaTus-u ne more biti TIC ampak mora ostati TIC v 
središču Bleda.   
Matjaž Berčon: Zaveda se, da je TIC na Bledu nujno potreben, vendar sočasno ni možno peljati 
dveh projektov. Za delovanje TIC Bled proračun občine Bled vsako leto zagotovi cca. 64.000 €.  
Davorina Pirc: Meni, da je predstavljen projekt potrebno pogledati predvsem v luči 
funkcioniranja, kajti vložena sredstva morajo prinesti dodatno vrednost v smislu povečanja 
dejavnosti – predstavljen projekt člani odbora podpirajo po vsebini, kot podpirajo, da je Bled 
pridobil dobil status regijskega turističnega centra.  
Janez Fajfar:  Ni bila lahka pot, da je Bled pridobil ReNaTus kot regijski projekt 18 gorenjskih 
občin, zato ta projekt in ta sredstva zadržimo na Bledu in vzpostavimo vsebine, ki bodo na Bled 
in na Gorenjsko pripeljale čim več gostov. Zaveda pa se, da TIC tako kot je na Bledu, potrebuje 
posodobitev.  
Martin Merlak:  Bled mora stremeti za gosti, ki ostanejo dalj časa na Bledu – to pa lahko nudi 
predvsem TIC, zato meni, da je obstoječi TIC potrebno posodobiti.  
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Janez Brence:  Pregledal je projektantski izračun za projekt ReNaTus in ugotovil izredno visoke 
predračunske zneske  npr.: za določeno vrsto oken – 5.000 €/okno, vrata, ki so usklajena z 
opremo cca 4.000 €/komad,  ipd. Meni, da so zneski v projektantskem izračunu nespodobni, zato 
je nujno potrebno projekt poceniti. Pripravljen je pri projektu sodelovati in pomagati. Bil pa je 
začuden tudi nad tem, da je v obrazložitvi prebral, da bo občina Bled v ta projekt vložila cca 
200.000 €, zanima ga kaj bo po 10. letih z vložki občine.  Mnenja je, da se turizmu na Bledu iz 
proračuna namenja dovolj sredstev, v letih 2013 in 2014 bo turizem pridobil skupaj iz investicijo 
cca 1.750.000 €,  zato morajo biti turistični delavci zadovoljni. 
Matjaž Berčon:  Projekt je bil naročen s strani TNP-ja in ga je občina prevzela. Tudi sam je 
ugotovil zgoraj navedeno, zato je že angažiral druge strokovnjake za popise, ki bodo poskušali 
narediti vse, da se predstavljeni projekt poceni. Pove tudi, da je ustavljeno PZI projektiranje, ker 
je najprej potrebno racionalizirati osnovni projekt. Pove še, da so v proračunu številke, ki so bile 
prijavljene in pridobljene na razpisu. Če bo projekt nižji npr. za 20 %, to pomeni tudi 20 % nižje 
sofinanciranje s strani regijskih sredstev in posledično tudi 20 % nižja sredstva za proračun 
občine.   
Jana Špec: Predlaga, da če bo ta projekt za 20 % cenejši, naj se »prišparana« sredstva zagotovijo 
za modernizacijo obstoječega TIC-a.  
Matjaž Berčon: Koliko se bo privarčevalo, bo znano pred poletjem. Takrat bo občina namreč  
pripravila javni razpis za opremo. Berčon poudari še, da so sredstva regijskega sklada  vezana 
samo na projekt ReNaTus.        
Po predstavitev regijskega projekta ReNaTus je Odbor za proračun in občinsko 
premoženje pričel z delom v drugih prostorih, Odbor za gospodarstvo in turizem pa je 
nadaljeval z delom.  
Uroš Ambrožič:  glede na to, da se bo pri TNP-ju delal ReNaTus predlaga, da se na promenadi ali 
v TIC Bledu naredi vsaj virtualna povezava s centrom ReNaTus in se to financira iz tega projekta. 
Morda v obliki virtualnega (mobilnega) kioska. 
Matjaž Berčon je v nadaljevanju predstavil predlog proračuna Občine Bled za leto 2013 za 
področje gospodarstva in turizma. Zaveda se, da je v prihodnosti potrebno vsebinski koncept 
sofinanciranja gospodarstva nadgraditi.  
Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagali, da Občinski svet Občine Bled 
sprejme  naslednje predlog sklepov: 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 z njegovimi prilogami. 
5. O predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilogah se v 

skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled opravi javna razprava. 
6. Pripombe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter pripombe iz javne razprave 

se smiselno upoštevajo pri pripravi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilog. 

Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora, z dne 27. 8. 2012 
Predsednica odbora Davorina Pirc je predlagala, da se pri točki 1. pri zapisniku z dne 27.8.2012 
ponovno preveri glasovanje pri Poročilu o poslovanju Infrastrukture Bled d.o.o. za leto 2011 v 
delu, ki se nanaša na športno turistično infrastrukturo. Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik, 
so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 10. redne seje odbora z dne 
27.8.2012. 
Glasovanje:  4 prisotnih,  4 ZA  
 
 
Ad 3) Razno  
- Že nekajkrat so člani Odbora za gospodarstvo in turizem želeli podatke o o tem, kakšen je 

finančni priliv iz naslova turizma na Bledu in koliko turisti porabijo na Bledu. Direktorica 
Turizma Bled Eva Štravs Podlogar je članom odbora pripravila odgovor, katerega so člani 
dobili predhodno po mailu. Glede na posredovano, so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
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Na naslednjo sejo Odbora za gospodarstvo in turizem se naj uvrsti samostojna točka 
dnevnega reda in sicer: Finančni priliv iz naslova turizma na Bledu.   

- Člane odbora je zanimalo, kakšna bo letošnja novoletna okrasitev Bled – ugotavljajo, da kljub 
vsem naporom ta okrasitev ni dobra – ponoči je Bled lep, veliko premalo pa se čuti 
decembrski utrip čez dan, zato člani odbora predlagajo, da se posveti pozornost okrasitve 
Bleda temu času.  

- Nuša Holzner je opozorila na izredno bučno proslavljanje noči čarovnic na Blejskem gradu – 
predlaga, da se  naj več pozornosti nameni okrasitvi gradu v novoletnem času.  

- Nušo Holzner je zanimalo, kdo je plačal obisk delegacije Bleda na turističnemu sejmu v 
Londonu. 

- Člani odbora predlagajo, da se ponovno začne z aktivnostmi, da se božično-novoletni sejem 
prenese na prosto.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
Zapisala:       
Marjana Burja  

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   
                                                                           Davorina Pirc  
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Gradivo za sejo Odbora prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja  
 
 

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

sklicujem 
 
 

12. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 13. 12. 2012, ob 17.00, 

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
5. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali 
po el. pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 
 
 

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Saša Repe 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- k tč. 4 zunanja sodelavca dr. Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe 
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Številka:  011-4/2011  
Datum:  08.11.2012  

 
ZAPISNIK 

 
11. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 08.11.2012, ob 19. uri v poročni dvorani Občine Bled. Začetek seje: ob 19.00, zaključek 
seje: ob 21.32. 
 
Prisotni člani: Janez Petkoš- predsednik odbora, mag. Slavko Ažman (po zaključku Odbora za 
proračun in občinsko premoženje), Davorina Pirc, Peter Pogačar, Ludvik Kerčmar 
Upravičeno odsotna: Majda Loncnar, Anton Omerzel 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon (poročevalec k tč. 1), mag. Romana 
Starič (poročevalka k tč. 4 - 6), mag. Barbara Jančič (poročevalka k tč. 3). 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013  
2. Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 30. 8. 2012 
3. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
4. Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
5. Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
6. Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
7. Razno 
 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po 
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal njegovo 
potrditev.  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 1: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Predstavitev proračuna je bila izvedena  skupaj z Odborom za družbene dejavnosti. 
Obširno vsebinsko predstavitev in obrazložitev proračuna za leto 2013 je podal direktor 
občinske uprave Matjaž Berčon. Predstavil je izhodišča, gibanje prihodkov in odhodkov, razvojne 
prioritete in večje infrastrukturne ter druge projekte v letu 2013 in strateške projekte za 
naslednje leto. Podal je tudi obširno informacijo o poteku projekta JRC in SRC.  
V razpravi so bila podana pojasnila, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013, z 
upoštevanjem naslednjih pripomb, ki se jih smiselno upošteva pri pripravi dopolnjenega 
predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013: 

1. v prioritetah cestnega programa za 2013 se upošteva projekt Kolodvorske ceste 
(od železniške postaje do kampa); 

2. na območju Seliške ceste se vsaj začasno (provizorično) uredi prostor za 
parkiranje pri vrtcu; 

3. preveri se racionalnost porabe sredstev, namenjenih za projekt ReNaTus, z vidika 
učinkovitosti in upravičenosti glede na druge potrebe. 

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0  
K točki 2: Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 30. 8. 2012 
Člani odbora na Zapisnik 10. redne seje Odbora z dne 30.8.2012 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
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Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 10. 
redne seje Odbora z dne 30.8.2012. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 3: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
Obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala mag. Barbara Jančič. 

a) Odkup zemljišč parc. št. 312/18, 312/19 k.o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 

b) Odkup zemljišča parc. št. 296/116 k.o. Želeče 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 

c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 4 prisotni ZA:4, PROTI: 0 

č) Zamenjava zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 

d) Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na priobalnem pasu 
Blejskega jezera 

Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 

e) Odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 277/1, 278/1 k.o. Bled 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 4: Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah  
Obrazložitev predloga odloka je podala Romana Starič. Članom odbora je pojasnila spremembe 
od faze osnutka, ki se nanašajo le na uskladitev besedila 5. člena odloka z določili sprememb 
149. člena ZVO-1E, nastalih v času od faze osnutka do predloga odloka. 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
 
K točki 5: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
Obrazložitev predloga odloka je podala Romana Starič. Članom odbora je pojasnila spremembe 
od faze osnutka in razloge zanje. V predlogu so bile upoštevane pripombe,  podane pri obravnavi 
osnutka, upoštevana pa je tudi trenutna ureditev priključevanja obstoječih objektov iz 
veljavnega odloka ter razdelitev območij na dva izvajalca javne službe in opredeljene višine glob 
za prekrške.  
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Podan je bil tudi predlog, da se v čistopisu odloka upoštevajo redakcijski popravki, in sicer v 16. 
členu odloka, kjer se beseda »kanalščina« zaradi pravilnega razumevanja nadomesti z 
besedilom: »storitve javne službe« in pa v 42. členu, kjer se v osmi alineji prvega odstavka globa 
predpisuje za neupoštevanje 32. člena odloka in ne 33. člena, kot je pomotoma navedeno. Po 
razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, z upoštevanjem 
redakcijskih popravkov v 16. in 42. členu predloga odloka. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 6: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
Obrazložitev predloga odloka je podala Romana Starič. Sprememb odloka od faze osnutka do 
predloga ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 7: Razno  
Člani odbora vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 21.32 uri 
zaključil. 
 
 
Zapisala:  mag. Romana Starič 

 
        
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
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Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti  
 
 

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

sklicujem 
 
 

12. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v četrtek, 13. 12. 2012, ob 17.00, 

v poročni dvorani Občine Bled (I. nadstropje). 
 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
5. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali 
po el. pošti marjana.burja@bled.si. 
 
 
 
 

Karmen Kovač, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Marjana Burja 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- k tč. 4 direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik 
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Z A P I S N I K 
10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012,  ob 19. uri 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora, 
Bojana Pipan, Pavla Zupan,  Milan Rejc,  
Ostali navzoči: Matjaž Berčon – pri 1. točki DN,   
Opravičeno odsotni: Vanja Piber, Anton Mežan 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je na podlagi predloga župana  
predlagala razširitev dnevnega reda z dodatno točko: Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Člani odbora so se s tem strinjali in potrdili naslednji dnevni red:  

1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
2. Pregled in potrditev Zapisnika 9. seje odbora z dne 30. 8. 2012 
3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 
4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 

Osnovnega zdravstva Gorenjske 
5. Razno 

 
Ad 1) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Uvodno obrazložitev predloga celotnega proračuna za leto 2013 je predstavil  direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon na skupni predstavitvi z Odborom za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja. V razpravi so člani obeh odborov največ pozornosti namenili predstavitvi regijskega 
projekta ReNaTus – proračunska postavka 201307 – planirana sredstva za leto 2013 v 
višini 407.155 € - predstavljen projekt se jim zdi veliko predrag in ni namenjen občanom 
Bleda.   
 
Zatem so se člani Odbora za družbene dejavnosti preselili v zgornjo sejno sobo in 
nadaljevali z delom odbora.  

- Vinko Poklukar: predlaga, da se vrnejo sredstva na šport v višini 100.000 €, ki so bila 
zmanjšana v proračunu za leto 2012.  

 
Po razpravi so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednji predlog sklepov: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 z njegovimi prilogami, razen za projekta ReNaTus, katerega člani odbora ne 
podpirajo.  

2. O predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilogah se v 
skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled opravi javna razprava. 

3. Pripombe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter pripombe iz javne razprave 
se smiselno upoštevajo pri pripravi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilog. 

Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 9. seje odbora z dne 30. 8. 2012 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 9. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 30. 8. 2012. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
 
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 
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Kratko obrazložitev je podala Marjana Burja: predlagane spremembe so posledica predvidene 
izgradnje sončne elektrarne na strehi osnovne šole – osnovna šola prof.dr. J.Plemlja Bled bo 
namreč z izgradnjo sončne elektrarne posledično pričela tudi s proizvodnjo in prodajo električne 
energije, zato je potrebno ustanovni akt dopolniti z novima dvema dejavnostima.  
Ker ni bilo razprave, so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli sklep, da predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme naslednji  predlog sklepov: 

1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola prof.dr.J.Plemlja Bled 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola prof.dr.J.Plemlja Bled 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola prof.dr.J.Plemlja Bled 

Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
Ad 4) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske 
Uvodno obrazložitev je podala Marjana Burja: v predstavljenem osnutku so vneseni predvsem 
popravki s terena, ki so še posledica preoblikovanja občin oz. so popravki statusne narave 
preoblikovanja zavoda OZG.  
Ker  ni bilo razprave so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli sklep, da predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme naslednji  predlog sklepov  
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
Ad 5) Razno 
- Vinko Poklukar seznani člane odbora, da bodo v Zaki v kampu v sodelovanju s firmo Games 

Bled in Infrastrukturo Bled, seveda če bodo vremenski pogoji ugodni, pripravili tekaško 
progo, ki bo obratovala tudi v večernem času.  

- Člane odbora je zanimalo kako je s smučiščem Straža in povedo, da je velika škoda, če Straža 
pozimi ne bo obratovala. Matjaž Berčon predstavi stroške zimskega obratovanja Straže in 
pove, da se občina skupaj z Infrastrukturo Bled trudi vzpostaviti pogoje za postavitev nizko 
vrvne vlečnice na delu smučišča Straža, ki bo namenjena predvsem otrokom in mladini.  

- Vinko Poklukar: zanima ga, kako je s prostorom v Športni dvorani, kjer je bil fitnes – predlaga, 
da se ta prostor nameni športnim klubom v občini, ki v večini primerov (razen veslačev, 
hokejistov in drsalcev) nimajo matičnih prostorov in imajo npr. pokale in vsa priznanja kar 
doma.  

- Karmen Kovač zanima kako je z igrali pod Ribensko goro – kdaj jih dobijo. Marjana Burja 
pove, da so igrala za pod Ribensko goro in za v Zasip prijavljena na regijski projekt in 
potrjena na BSCju. Prav tako  je občina na ta projekt prijavila tudi nabavo opreme za Kulturno 
društvo Rudi Jedretič Ribno. Čakamo pa še, če bodo ti projekti potrjeni na državni ravni – 
takoj, ko bomo dobili to informacijo, sporočimo članom odbora in predsednikoma KSov.     

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Zapisali:                                                         
Marjana Burja  
Neja Gašperšič   Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 
                Karmen Kovač  
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Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
 
 

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

sklicujem 
 
 

redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v torek, 18. 12. 2012, ob 16.00, 

v mali sejni sobi Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda  
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje  
3. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
4. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali 
po el. pošti andrej.erzen@bled.si. 
 
 
 
 

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnik komisije Andrej Eržen 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

20 

 

Datum: 12.11.2012 
 

Zapisnik 
 
11. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, 
19. novembra 2012, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in članica Jana Špec       
Opravičeno odsotna: Davorina Pirc, Miran Vovk     
Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na 
prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s 
sklicem seje.  
Komisija soglasno sprejme DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje 
komisije, z dne 11.10.2012;  

2. Sprejem predloga pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta; 

3. Razno 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje komisije, z dne 11.10.2012 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 1/10: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 10. redne seje z 
dne 11.10.2012. 
 
Točka 2:     Sprejem predloga pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
Eržen pripomni, da je potrebno drugi stavek v 8. členu Pravilnika redakcijsko popraviti in sicer 
iz razloga, da se voli dva elektorja in ne eden. Pravilni stavek se po novem glasi:<Za elektorja sta 
izvoljena kandidata, ki prejmeta največ glasov<. 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 2/10 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
Občine Bled da sprejme Pravilnik za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta z 
redakcijskim popravkom.  
 
Točka 3:         Razno 
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 
                                                                            Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije  
 
 

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

sklicujem 
 
 

12. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v torek, 18. 12. 2012, ob 16.30, 

v mali sejni sobi Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
5. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
6. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
7. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
8. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
9. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali 
po el. pošti andrej.erzen@bled.si. 
 
 
 
 

Miran Vovk, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnik komisije Andrej Eržen 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
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ZAPISNIK 
11. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 12. novembra 2012, ob 18.00 

uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, Karmen 
Kovač  
Opravičeno odsoten: Anton Omerzel   
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da 
je komisija sklepčna, saj so prisotni štirje od petih članov (Anton Omerzel se je opravičil), ter 
seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji DNEVNI RED: 

1) Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje komisije, z dne 28.8.2012 
2) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013  
3) Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
4) Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
5) Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živaliOZG 
6) Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled  
7) Sprejem predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov 

državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
8) Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
9) Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
10) Razno 

 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje komisije, z dne 28.8.2012 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 28.8.2012. 
 
Točka 2: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013     
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013.  
 
Točka 3: Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
Kerčmar opozori, da je v 3. točki 6. člena Odloka potrebno redakcijsko črtati besedo <državne<, s 
čimer se tako zaobjame celotni obseg koncesije za javno razsvetljavo. Omenjen redakcijski 
popravek je bil sprejet na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah z redakcijskim popravkom. 
 
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.  
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

23 

 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali. 
 
Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. 
 
Točka 7: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled. 
 
Točka 8: Sprejem predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
Eržen pripomni, da je potrebno drugi stavek v 8. členu Pravilnika redakcijsko popraviti in sicer 
iz razloga, da se voli dva elektorja in ne eden. Pravilni stavek se po novem glasi:<Za elektorja sta 
izvoljena kandidata, ki prejmeta največ glasov<. Omenjen redakcijski popravek je bil sprejet na 
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani komisije so po pregledu predloga 
Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta z redakcijskim popravkom. 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
Člani komisije so po pregledu osnutka Statuta na predlog predsednika soglasno sprejeli SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled. 
 
Točka 10: Sprejem Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled 
Člani komisije so po pregledu osnutka Poslovnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 
Točka 11: Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Zapisal:         Predsednik komisije 
Andrej Eržen                               
                        Miran Vovk  
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Gradivo za sejo Komisije za strateška vprašanja 
 

 

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 87/2012)  
sklicujem 

 
 

sejo Komisije za strateška vprašanja, 
ki bo v četrtek, 13. 12. 2012, ob 19.00, 

v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
 

 
 

Janez Fajfar, l. r. 
Župan Občine Bled 

 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnica komisije mag. Petra Perko 
- zunanji sodelavki mag. Slavka Zupan in Boža Kovač 
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1) Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 12. redne seje. 
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2) Sprejem Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled z dne 13. 11. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 11. redne seje z 

dne 13. 11. 2012. 
 
ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar in Matjaž Berčon 
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Številka:  034-6/2012-12 
Datum:  13. november 2012 
 

ZAPISNIK 
 
11. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 13. novembra 2012, ob 17.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni člani: Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda 

Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko 
Ažman (LLP),  Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk 
(SDS), Miran Kresal (N.Si), Karmen Kovač, Anton Mežan in Peter Pogačar (LTM in 
SMS – zeleni) 

 
Novinarji:  Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav) 
Poročevalci:    direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik 
Občinska uprava: Matjaž Berčon, mag.  Barbara Jančič, mag. Romana Starič, Andrej Eržen  
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti je 
predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 14 
članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je v 
prvem delu potekalo z dvigom rok, v drugem delu pa preko interaktivnega glasovalnega sistema 
– vsi izidi glasovanj so priloga zapisniku. 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v soboto, 3. 11. 2012, dodatno gradivo v 
torek, 6. 11. 2012 – po pošti, v ponedeljek, 12. 11. 2012, in torek, 13. 11. 2012, pa po elektronski 
pošti še zapisnike delovnih teles in poročilo župana med obema sejama. 
 
Za 11. redno sejo je bil s sklicem in dodatnim predlogom predlagan DNEVNI RED z dvema 
dodatnima točkama: 
1.  Sprejem dnevnega reda 11. redne seje 
2.  a. Pregled in potrditev  Zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 

dne 4. 9.  2012 
b. Pregled in potrditev  Zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled z 

dne 17. 10. 2012 
3.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 11. redne seje 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
5.  Sprejem  Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013  
6.  Sprejem  Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
7.  Sprejem  Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
8.  Sprejem  Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
9.  Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled  
10.  Sprejem  Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov 

državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
11.  Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
12.  Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
13.  Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 

Gorenjske 
14.  Razno 

 
 
 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

28 

 

Točka 1:  Sprejem dnevnega reda  
 
Prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) so na predlog župana s 17 glasovi ZA sprejeli SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled. 
 
Župan je prisotne obvestil, da sistem glasovanja trenutno ne deluje, zato je svetnike prosil, da 
sklepe potrdijo z dvigom rok.  
 
 
Točka 2a:  Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled 

z dne 4. 9. 2012  
 
K razpravi se je prijavil Anton Omerzel, ki je razložil, zakaj ne bo potrdil zapisnika 10. redne 
seje. Meni, da bi bilo potrebno s strani župana še enkrat pregledati navedeno sejo, na kateri bo 
opazil, tako kot je sam, nastopaško vodenje seje podžupana, pristransko odločanje, nespodobno 
obnašanje in žaljenje župana, na kar je opozoril tudi svetnik Brence. Po njegovem obstaja sum 
dogovarjanja in povzročitev namerne škode umetnostnim drsalcem. Povedal je tudi, da je 
nezaslišano, da je v Komisiji za šport predsednik Vinko Poklukar, za katerega se ve, da je 
prijavljen na Bledu, živi pa v Gorjah in s tem je smatral, da je ta komisija nelegalna. Meni, da ne 
more nekdo, ki ne izpolnjuje kriterijev za občinskega svetnika odločati o tako pomembnih 
stvareh. Zahteval je, da se zadeva preveri. 
Župan je povedal, da s podžupanom nimata problemov in sta se o tem pogovorila.  
Vinko Poklukar je svetniku Antonu Omerzelu povedal, da je bil sam prej Blejčan kot on in 
povedal, da Komisija za šport pod njegovim vodstvom dela pošteno in je pripravila tak pravilnik, 
da bodo denar dobili samo pošteni, nepošteni pa ga ne zaslužijo in mu tudi povedal, da naj 
enkrat pusti ljudi na miru, sam pa bo delal pošteno naprej in upa, da bo pri tem uspešen še 
naprej.  
Anton Omerzel je odgovoril, da ni očital g. Poklukarju nepoštenosti, povedal mu je samo, da je 
na teh volitvah nepošteno kandidiral za svetnika, ker biva v Občini Gorje in glede na to, ker je 
predsednik Virantove stranke, bo sam g. Viranta pisno opozoril in bo ugotovil, če je stranka res 
tako poštena, glede na to, kar si je g. Poklukar privoščil. 
Janez Brence se  je oglasil iz razloga, ker je bilo omenjeno njegovo ime, in povedal, da se je 
podžupan po prehitri izjavi takoj opravičil in je bila s tem zadeva zanj zaključena.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled 
z dne 4. 9. 2012 z dopolnitvami.  
 
 
Točka 2b: Pregled in potrditev Zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled 

z dne 17. 10. 2012  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih - 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled 
z dne 17. 10. 2012. 
 
 
Točka 3a:  Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 11. redne seje 
 
Župan je opravil pregled pobud in vprašanj s prejšnje seje in prosil predlagatelje, da se izrečejo o 
njih. V kolikor z odgovorom niso zadovoljni, lahko zastavijo novo bolj konkretno pobudo ali 
vprašanje. Pobude in vprašanja so bile skupaj z odgovori del gradiva za sejo. 
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Točka 3b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Vernig Srečo:  
»Predlagam, da v zvezi z odvajanjem in čiščenjem voda na vsaki seji dobimo poročilo, kakšni so 
premiki na tej točki, kje se perspektivno razločujejo fekalne in meteorne vode. Izhajam iz velikih 
stroškov, ki bremenijo nas vse. Nekateri napori so že narejeni, da bi se ta problem razreševal. 
Kako točno ta dinamika poteka, smo se mogoče premalo pozanimali ali pa smo premalo 
natančno obveščeni. Mislim, da je to tako velik rang problema, da bi bilo razumno in smotrno, da 
bi na vsaki seji, dokler se to ne razreši, dobivali ta poročila. Prav tako o količini odpadnih voda 
na presečni dan, da se vidi, kako se ta stvar spreminja in izboljšuje. Verjamem, da se tudi bo.« 
 
Slavko Ažman: 
»V skladu s 17. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009) 
vlagam pobudo – postavljam vprašanje: 
Na Občinski svet posredujemo vprašanja in dajemo pobudo v zvezi z informacijami, da IEDC ne 
želi dokončno odkupiti stavbe TVD Partizana, ker hišniško stanovanje ni izpraznjeno. Imamo 
informacije o pritisku same Občine na stanovalca, ki na tem naslovu stalno biva že 26 let, za 
izselitev. 

1. Zanima nas, kakšen je bil dogovor o občinskem nakupu in prodaji omenjene stavbe in 
kakšne obveznosti je prevzela Občina v tem postopku.  

2. Kaj v sklopu kompleksa TVD Partizana je prodano in kaj je še v lasti Občine?  
3. Zakaj in kakšne obveznosti je prevzela Občina glede rešitve stanovanjskega vprašanja 

njenega občana in njegove družine?  
4. In končno dajemo pobudo, da občinska uprava najde možnosti za rešitev 

stanovanjskega vprašanja prizadete družine.  Stroški, ki bodo s tem nastali, naj se ob 
razumnem dogovarjanju uveljavljajo pri prodaji stavbe.  

Obrazložitev: 
Na seji občinskega sveta v začetku tega leta smo sprejeli sklep o nakupu in kasnejši prodaji  
TVD Partizana Poslovni šoli IEDC Bled. Ko smo se še pred postopkom pozanimali o tem, kakšni 
dogovori tečejo, nam je bilo zagotovljeno, da bo dogovor v vseh pogledih v korist občine. Ob 
takem odgovoru se smatra, da bo torej v korist občanom. Presenečajo nas informacije, da 
Občina od svojega občana in njegove družine, ki v tem prostoru živi že 26 let, zahteva takojšnjo 
izselitev. Družini v tem primeru ni ponujena kakršna koli rešitev stanovanjskega vprašanja.  
Gre za družino Srečka Džukanoviča, ki je leta 1988 v takratnem TVD Partizanu prevzel hišniška 
opravila in jih praktično do danes opravljal tako rekoč zastonj. V vseh teh letih je skrbel za 
staro, za vzdrževanje zahtevno stavbo, poleg tega pa (kar je bilo za turistični kraj še posebno 
pomembno) v okviru objektivnih možnosti vzdrževal (na lastne stroške) okolico doma. Po 
njegovi zaslugi vendarle lahko ugotavljamo, da je bilo območje TVD Partizana v centru Bleda 
vsa ta leta relativno urejeno kljub temu, da menjajoči lastniki za to niso niti najmanj poskrbeli.  
Družina Dzukanovič je s pogodbo z Društvom TVD Partizan leta 1986 pridobila stanovanjsko 
pravico na hišniško stanovanje. Pogodba z lastniki nasledniki nikoli ni bila spremenjena in 
drugače sklenjena. Zaradi izjemno slabih pogojev v tem stanovanju je družina vrsto let 
kandidirala na listi za dodelitev solidarnostnega stanovanja v občini. V letu 2002 je bilo zaradi 
požara še dodatno uničeno, zato so z delno pomočjo Občine (iz sredstev zagotavljanja socialnih 
stanovanj - družini na 2. mestu Liste za pričakovalcev stanovanj) za bivanje uredili prostore v 
zgornjem delu stavbe. V stanovanju  je dolgo let bivala 6 članska družina, po osamosvojitvah 
treh hčera so tu sedaj ostali invalidno upokojeni Sretko z ženo in sinom – otrokom s posebnimi 
potrebami (Downov sindrom). 
Manipulacije in sla po zaslužkarstvu so povzročile odtujitev Sokolskega doma, zgrajenega z 
lastnimi prispevki in lastnim prostovoljnim delom blejskih občanov ter občane in občino 
oškodovale za ta izjemen in dragocen prostor v centru Bleda, v katerem se je desetletja odvijala 
kulturna, vzgojna in športna dejavnost. Temu je po našem mnenju botrovala tudi nezadostna 
angažiranost  občinskih uprav ves ta čas. Razumljiva nam je trenutna situacija, v kateri se 
zaradi pomanjkanja sredstev ne more pričakovati vrnitve premoženja občanom Bleda.  
Nikakor pa ne moremo pristati na to, da se dogajanje nadaljuje v socialno ter pravno sporno 
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ukrepanje zoper lastnega občana. Nasilna izselitev socialno in zdravstveno ogrožene družine 
brez realne ponudbe za rešitev njihovega stanovanjskega problema, je skrajno moralno 
sprevrženo dejanje. Občina kot Institucija lokalne skupnosti z osnovnim poslanstvom 
zadovoljevanja ekonomskih, socialnih, zdravstvenih, kulturnih in duhovnih potreb občanov je 
pod vodstvom župana vsekakor dolžna takšne probleme reševati drugače. Zato pričakujemo od 
župana in občinske uprave, da takoj reagira v skladu z našo pobudo. 
Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon in povedal, da je občinska 
uprava prejela pobudo – vprašanje po elektronski pošti in se sprašuje, od kod  informacija o 
izselitvi družine. Povedal je, da ima občina zagotovilo predstavnikov nadzornega odbora oz. 
največjih lastnikov IEDC-ja da bo kupnina nakazana, drugih obveznosti, kot jih je potrdil 
Občinski svet, pa občina ni sprejela.  
Direktor je povedal, da stanovalec že najkasneje od 19. februarja 2007 nima nikakršnega 
pravnega naslova, da biva v tej hiši in že pet let živi v teh prostorih brez pogodbe, ker se nihče od 
dosedanjih lastnikov enostavno ni zmenil zanj. Povedal je tudi, da se je občina dvakrat sestala z 
g. Đukanovićem, ponudilo se mu je več možnosti, kako bi se lahko reševal njegov stanovanjski 
problem, predvsem ga je občina skušala navesti k temu, da si poišče neko tržno ali  najemniško 
stanovanje in ga je občina bila pripravljena pri tem podpreti, po redno uveljavljenem sistemu, ki 
je za vse občane enak, kar v tem primeru pomeni, da si poišče stanovanje in če je nezmožen 
plačevanja najemnine oziroma si stanovanja sam ne more zagotoviti, občina v tem primeru 
subvencionira najemnino.  
Povedal je tudi, da občina v ta namen zagotavlja dovolj visoka sredstva. Na koncu je dodal, da je 
navajanje pritiskov na stanovalca v pobudi – vprašanju sporno, saj je župan, ki je vodil vse te 
pogovore z g. Đukanovićem, nastopil zelo »nežno« in  povedal, da ga je občina samo seznanila z 
dejstvi. Dejstvo pa je, da se sedaj g. Đukanović ne odziva. Njegova izjava je bila, da bo počakal, da 
se pride in se ga odpelje  iz stanovanja. Povedal je še, da si občina ne želi nikakršnega konflikta in 
sedaj, ko se izteka rok za primopredajo objekta, bo občina z njim stopila ponovno v kontakt in bo 
skušala najti rešitev.  
Anton Omerzel je dodal, da ga je klical g. Đukanović, ki ga je seznanil z zadevo, sam pa mu je 
povedal, da se vse te zadeve urejajo pri županu in direktorju OU.  
Župan je povedal, da bodo pogovori potekali in so to neoporečna dejstva in mu bo občina 
skušala pomagati in kar mu v preteklosti tudi že je.  
 
Kerčmar Ludvik: 
»Imam dve pobudi oziroma vprašanji:  
1. Znano je, da se v obrtni coni Lisice izvajajo dejavnosti, ki so okolju prijazne in tudi manj 

prijazne. Problem nastane, ko se odpadni material, kot je plastika in podobno, sežiga na 
prostem oziroma kurišču, ki ne ustreza temu namenu. Takrat se ne področju Dob, predvsem 
na obrobju pojavlja močno onesnažen zrak, ki povzroča pekoče in dušljive občutke na 
dihalih, kar je zdravju škodljivo. Zato vas prosim v imenu občanov Dob, da preko za to 
pristojnih inšpekcijskih služb ukrepate. Ugotovitev inšpekcijskih služb naj bi odgovorila na 
moje vprašanje, ali je kurjenje navedenih odpadkov škodljivo za zdravje ljudi. Odgovor naj se 
objavi v občinskih novicah. 

2. Glede, kot pravijo turistični delavci, da je bilo letošnje leto izredno ugodna in dobra 
turistična sezona, postavljam vprašanje (V zapisniku odbora za finance sem zasledil, da 
nekateri ne plačujejo.), ali infrastrukturni objekti, ki so v lasti občine, kot so recimo Minigolf, 
Picerija Hom, Čarman d.o.o. – najem čolnarne in drugi, sprotno, v skladu z dogovorom 
oziroma pogodbami plačujejo najemnino, ali na katerih področjih so določeni problemi.« 

Odgovor na prvo vprašanje je na seji podal župan Janez Fajfar in povedal, da je v zvezi s 
škodljivimi plini, ki očitno izhajajo iz obrtne cone, občina že večkrat reagirala, najlažje pa se 
reagira takrat, ko se problem pojavi, zato je potrebno ustrezne službe obvestiti in se za tem 
lahko storilca na licu mesta določi. Če pa se sam prav spomni zadnje inšpekcijske kontrole, pa ta 
ni ugotovila nič posebnega.  
Odgovor na drugo vprašanje je na seji podala vodja oddelka za javne finance Nataša 
Hribar in povedala, da tisti, s katerimi ima Občina Bled neposredno sklenjeno najemno pogodbo 
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plačujejo najemnino. Za podatek o najemnikih, ki imajo najemno pogodbo sklenjeno z 
Infrastrukturo Bled, pa bodo ta podatek podali v podjetju. 
 
mag. Zonik Leopold: 
»Pobudo dajem v imenu Borisa Cveka, občana KS Ribno, da bi objavili v občinskem glasilu, kje so 
defibrilatorji, kako do njih priti najhitreje in kako se uporablja. Pripravljen sem pomagati. Prav 
tako predlagam, da izobrazimo mlad kader, se pravi učence v šolah. Določene regije, Ravne na 
Koroškem npr., imajo to dobro rešeno. Skoraj vsi mladi in krajani znajo to uporabljati. 
Predlagam, da tudi mi aktivno pristopimo in začnemo med prebivalci to izvajati.« 
 
Anton Omerzel: 
1. »Kaj bo letos s snegom na Bledu, ali bo smučanje ali ne? Da ne bo kot lansko leto, ko je bilo 

idealno, pa ni bilo smučanja. Otroke vozijo povsod drugam, namesto na Bled, in mislim, da 
imamo idealne pogoje. Od sankanja verjetno denarja toliko ostane, da bi Infrastruktura lahko 
sama zasnežila, čeprav bi si močno želel, da organizirate sestanek s hoteli, da bi tudi oni 
prispevali nekaj za zimsko turistično sezono, saj občina sama tega ni zmožna v celoti. 

2. Kaj ste naredili za okrasitev Bleda? A bo še kar taka žalost kot vsa ta leta, ste namenil kakšen 
denar in boste letos Bled boljše okrasili? 

3. Izgleda, da smo na Bledu postali kot v Mariboru, da ob polnoči meri radar v Betinu, kot so me 
obvestili občani. Kaj v nizki sezoni ob polnoči dela občinski radar na Bledu, mi ni jasno? 
Razen, če želimo občinsko blagajno na račun domačinov pokriti. Povem vam, da meri tam, 
kjer je omejitev 50 km/h, ko vendar vsakdo z Betina navzgor pripelje 70. Tam vsakega 
pomeri, ob polnoči ali pa tudi, kot se govori, ob treh zjutraj. To ni normalno in ne vem, kam 
pelje. Bojim pa se, da se ne bo ponovil Maribor in bo kdo kaj zažgal ali naredil kaj drugega. 
Ljudje so nejevoljni in me kličejo in to res ni v redu. Razumem, da merijov peš conah, kjer je 
omejitev 30 in kjer resnično drvijo. Očitno pa čakajo tam, kjer bodo koga ujeli, to je pa mimo 
vsega dobrega okusa.  

4. Prosim, da preverite dejansko prebivališče gospoda Poklukarja. To me zelo zanima in se mi 
zdi zelo nekorektno, da sedi med nami, ker je pač občan Občine Gorje.  

5. Zaskrbljujoče je to, kar se dogaja s priključninami oz. prispevkom za čistilno napravo. 
Menim, da je narejenih precej napak. Občanom ste poslali položnice, ki so znašajo večino 
preko 1.000 €. Nikogar pa niste obvestil, da če prinese gradbeno dovoljenje, da bo pa 
predvidoma plačal samo 30 %. Osebno sem predložil že dve gradbeni dovoljenji, ampak ste 
ugotovil, da na žalost nista prava. Sprašujem vas, kako je lahko kdo hišo postavil brez 
gradbenega dovoljenja? To bi pomenilo, da so na Bledu vsi brez gradbenega dovoljenja, da je 
cel Bled zgrajen na črno, saj mora vsakdo plačati komunalni prispevek. Prosim za 
obrazložitev, zakaj nekateri plačajo samo 30 %, nekateri pa vse. Menim, da bi morali 
obvestiti občane o tej možnosti. Verjamem, da polovica občanov tega ne ve. Predlagam, da se 
razišče za nazaj, zakaj je v primeru te koncesije toliko napak. Ni mi logično, da občani 
plačujejo priključnino, WTE pa bo s čistilno napravo 30 let pobiral denar. Grozno je, da sem 
šest let svetnik in da vam šest let govorim, da trije potoki tečejo skozi čistilno napravo, Blejci 
pa plačujemo po m3 čiščenje vode. Kdaj nam boste vrnili ta denar? Večkrat sem že povedal, 
da čistilna naprava ne more dobro delovati, ker je preveč vode. Mi to plačujemo in nihče v 
šestih letih ni odreagiral. Najavljam, da bom sprožil spor in pozivam vse zainteresirane 
občane, da se pridružijo, da enkrat to razčistimo in da enkrat poveste, zakaj niste v stanju tri 
potoke speljat v jezero. A je država zadaj? Potem je treba na državo nekaj nasloviti, če v 
šestih letih nismo.« 

 
Majda Loncnar: 
»Sprašujem, ker na prejšnji seji nisem bila prisotna, zakaj so takšne razlike med cenami zemljišč, 
kjer se prodaja Mrakova kmetija in med cenami zemljišči za južno obvoznico.« 
 
 
 
 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

32 

 

Točka 4a:  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  
                  Odkup zemljišč parc. št. 312/18, 312/19 k. o. Želeče 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEPE:  
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 312/18 k. o. Želeče v izmeri 

470 m2 in 312/19 k. o. Želeče v izmeri 83 m2 po ceni 20,00 €/m2 v skladu s sprejetim 
Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
 
Točka 4b:  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
         Odkup zemljišča parc. št. 296/116 k. o. Želeče 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEPE:  
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 296/116 k. o. Želeče v 

izmeri 115 m2 po ceni 5,00 €/m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
 
Točka 4c:  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
          Sklep o ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste  
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
K razpravi se je prijavil mag. Leopold Zonik, ki je vprašal, če se je podoben sklep sprejet za 
južno razbremenilno obvoznico in zakaj še ne.  
Odgovor je podala mag. Barbara Jančič, ki je povedala, da gre v primeru JRC za državno cesto, 
kjer bo odkupe izvajala država in pove, da je tudi drugačen način razlastitev oziroma odkupov, 
saj je sprejet občinski podrobni prostorski načrt podlaga za razlastitev oziroma odkup zemljišč. 
Pri obstoječih cestah se pa za namen rekonstrukcij cest v javno korist na ta način sprejema sklep,  
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v bistvu mora občinski svet sprejeti sklep o ugotovitvi javne koristi, tam pa so jo svetniki sprejeli 
takrat, ko so sprejeli OPN. 
Po razpravi je  župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17opredeljenih) pa so s 17 glasovi 
ZA sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi in nakupu ali menjavi 
oz. razlastitvi nepremičnin, ki so potrebne za uresničitev Projekta za izvedbo ureditve 
Seliške ceste (LZ 013081) na Bledu med priključkom na severno razbremenilno cesto in 
pokopališčem (izdelovalec projekta Gorenjska gradbena družba d.d., odgovorni vodja 
projekta Andreja Strupi Pavlin, dipl. inž. grad., št. projekta P-04/12, junij 2012).  
Seznam predmetnih parcel v skladu s projektom: 
- parc. št. 131 k.o. Bled – prizadeta površina 426 m2, 
- del parc. št. 141/1 k.o. Bled – prizadeta površina 1.035 m2, 
- del parc. št. 137 k.o. Bled – prizadeta površina 117 m2, 
- del parc. št. 141/2 k.o. Bled – prizadeta površina 345 m2, 
- del parc. št. 283/1 k.o. Bled – prizadeta površina 687 m2, 
- del parc. št. 283/3 k.o. Bled – prizadeta površina 176 m2, 
- del parc. št. 283/2 k.o. Bled – prizadeta površina 96 m2, 
- del parc. št. 279/1 k.o. Bled – prizadeta površina 354 m2, 
- parc. št. 279/4 k.o. Bled – prizadeta površina 127 m2. 
Nakup, menjava oz. razlastitev navedenih nepremičnin se opravi v skladu z določbami 
Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Ur. list RS, št. 110/2, 8/03, 58/03-ZZK-1, 33/07-
ZPNačrt in 108/09-ZGO-1C), Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in 
družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 95/02), Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje planske celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 
29/10) in Zakona o cestah - ZCes-1 (Ur. list RS, št. 109/10) z namenom pridobitve 
lastninske pravice za potrebe rekonstrukcije objekta gospodarske javne infrastrukture, 
ki je nujno potrebna zaradi zagotovitve varnosti v cestnem prometu v neposredni bližini 
osnovne šole. 
V primeru razlastitvenega postopka se izbere nujni postopek v skladu s 104. členom 
ZUreP-a, ker morebitna pritožba lastnikov nepremičnin ne zadrži prenosa lastninske 
pravice in pridobitve posesti na razlaščenih nepremičninah, kar bo omogočalo takojšnjo 
realizacijo nujno potrebnega projekta za izvedbo ureditve Seliške ceste. 
 
 
Točka 4č:  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  
  Zamenjava zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 330/17, 310/1(del), 

331/1 k.o. Bled v skupni izmeri pribl. 2.500 m2, za del zemljišč parc. št. 283/1, 283/3 
k. o. Bled v skupni izmeri 863 m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
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Točka 4d: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine      
Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na 
priobalnem pasu Blejskega jezera  

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 
 
Janez Petkoš je povedal, da občani Bleda, lastniki teh zemljišč, imajo pozitiven odnos do tega 
javnega dobra, ker kar se je delalo v priobalnem pasu, nikoli nihče ni oporekal. V zavesti ljudi je, 
da je to javno dobro in je to zavest je potrebno spoštovat.  
Mag. Barbara Jančič je povedala, da se ta status sprejema samo na zemljiščih, katerih lastnik je 
občina. 
Mag. Slavko Ažman je povedal, da je bila v preteklosti okoli jezera kategorizirana javna pot, ki 
pa se je kasneje dekategorizirala, saj ni izpolnjevala pogojev kategorizacije in povedal, da 
zaenkrat uradno sploh ne obstaja pot okoli jezera in naj bi bil to eden od načinov, kako, vsaj 
dolgoročno, zagotoviti, da bo ta pot postala prehodna, predvsem je pri tem mislil na pot pod Vilo 
Bled in predlaga, da občinske poti okoli jezera, v kolikor še niso v občinski lasti, to postanejo. 
Po razpravi  je  župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 17 
glasovi ZA sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi naravnega vodnega javnega dobra 
na zemljiščih parc. št.: 
- 463/86, 463/83, 463/82, 463/204, 463/205, 463/207, 463/206, 463/75, 463/74, 

463/71, 463/21, 463/63, 463/59, 463/43, 481/6, 425/1, 462/2, 424/9, 424/4, 424/8, 
424/2, 488/2, 481/1, 415/7, 415/6, 421/6, 420/9 k. o. Rečica, 

- 381, 380, 379/1, 375/1, 372/1, 372/2, 366/1, 365/1, 366/2, 365/3, 365/2, 365/5, 
365/6, 365/7, 364 k. o. Bled, 

- 1144/24, 1144/22, 1144/25, 1144/13, 1144/23, 1144/21, 1144/20, 1144/17, 
1144/16, 1144/15, 1144/46, 1144/14, 1144/12, 789, 804/1, 790, 794, 803, 797, 807, 
1144/40, 1155/5, 1155/4, 1144/39, 835/1, 835/4, 835/2, 838/16, 838/13, 838/9, 
838/10, 838/11, 1188/2, 1188/3, 864, 863, 872/12, 872/6, 872/7, 872/2, 872/11, 
872/9, 873/1, 872/1, 1128/3, 1128/1, 1129/5, 1193/1, 1132/54, 1129/4, 1129/3, 
1144/26 k. o. Želeče, 

ki v naravi predstavljajo priobalni pas Blejskega jezera. 
 
 
Točka 4e:  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine      

Odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 277/1, 278/1 k. o. Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podala mag.  Barbara Jančič.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem. 

 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 

277/1, 278/1 k. o. Bled, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
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3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
 
Točka 5:  Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Podrobnejša predstavitev 
je bila sicer že na sejah odborov. 
 
Predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec je podala predlog za 
sprejem, vendar s predlogi, ki jih je izpostavil odbor, da naj  strokovne službe občine Bled do 
naslednje seje Odbora za proračun in občinsko premoženje pripravijo: 
- podrobno analizo in obrazložitev zelo visokih stroškov predvidenih v letu 2013, povezanih z 

javnim WC-jem (elektrika, komunalne storitve, čiščenje); 
- podrobno obrazložitev stroška najema radarja 10,000 €, kako je izračunana cena najema 

radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost radarja v primeru nakupa; 
- podrobno pojasnilo in analizo stroškov povezanih s knjižnico na Bledu, koliko enot na leto je 

izdanih in koliko ter kakšna je struktura stroškov na enoto, koliko prireditev organizira in se 
jih izvede v knjižnici na Bledu; 

- poročilo oz. informacijo, koliko turistične takse bo letos po oceni zbrane, koliko je to več kot 
je bilo v planirano sprejetem proračunu in kam se celoten znesek planirane turistične takse v 
letu 2013 razporedi poleg LTO in TD. 

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc je podala predlog za sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem, vendar z upoštevanjem pripomb, ki naj se jih smiselno upošteva pri pripravi 
dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013: 
- v prioritetah cestnega programa za 2013 se upošteva projekt Kolodvorske ceste (od 

železniške postaje do kampa); 
- na območju Seliške ceste se vsaj začasno (provizorično) uredi prostor za parkiranje pri 

vrtcu; 
- preveri se racionalnost porabe sredstev, namenjenih za projekt ReNaTus, z vidika 

učinkovitosti in upravičenosti glede na druge potrebe. 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem, razen 
za projekt ReNaTUs, katerega pa člani odbora ne podpirajo.  
 
Anton Omerzel: 
- zakaj tolikšna sredstva za Turizem Bled? 
- kaj pomenita nova produkta Zaka in Straža? 
- zahteva podrobno poročilo o plačah v knjižnici 
- zakaj nakup radarja – predlog za postavitev stacionarnega radarja 
Janez Petkoš: 
- naj Kolodvorska cesta od železniške postaje do kampa v Zaki postane prioriteta 
Ludvik Kerčmar: 
- ali je na odhodkovni strani zajeto poplačilo WTE? 
- ReNaTus – primeren center Gorenjske in bi bilo dobro, da se dogovor podaljša na dobo 20 let  
- TIC naj ostane v središču Bleda – naj se zagotovi za ureditev sedanjega prostora v proračunu 

vsaj dodatnih 2.000 EUR  
Jana Špec: 
- predlog za podporo centra ReNaTus in opozarja, da se prične z urejanjem sedanjega TIC-a  
mag. Slavko Ažman: 
- prihodki z oddajanjem zemljišča v najem v Veliki Zaki Sava Turizmu – najemnina za 

parkirišče letno 6.000,00 EUR 
- projekt čolnarna – najemnina 3.200 EUR – 16.000 EUR pa namenjenih dodatnih odhodkov 
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- subvencije v kmetijstvu – prestrukturiranje – v okviru teh sredstev naj se razmisli, ko se 
pripravljajo razpisi, da se vključijo vsaj osnovne stvari, ki bi služile varovanju jezera 
(gnojenje v neposredni bližini) 

Srečko Vernig: 
- 15% deficit sredstev s strani države, na drugi strani pa samo 10% zmanjšanje uprave  
- ReNaTus – potencial naj se ohrani in naj se v boljšem obsegu realizira (% sofinanciranja) 
- glede knjižnice naj se fond za nakup knjig poveča za 5.000 EUR  
- NRP – naj se vzamejo pod natančen pregled in naj se prečistijo – uskladijo zneski v 

prihodnjih letih 
Janez Brence: 
- knjižnica Bled – naj se fond poveča za 5.000 EUR (nakup knjig) - naj pa se opravi dejanska 

analiza drugih stroškov in poišče rezerve  
- predlog za najem radarja naj se zmanjša 
- javni WC (upoštevani tudi stroški čiščenja redarstva Bled, kjer se sorazmerni del preknjiži na 

Bohinj, čiščenje fontane in šahovske skulpture) 
- podpira  center ReNaTuS, vendar pa naj občinska uprava  stroške investicije temeljito zniža – 

boljše zavarovanje in prosi, da se pripravijo podatki o tem, koliko občina in LTO skupaj 
namenjata skupaj stroškov za delovanje obstoječega TIC 

- presežna sredstva naj se izključno namenijo za vlaganje v kanalizacijo in eventuelno hranijo 
za sanacijo čistilne naprave 

- zmanjšanje glavarine –zniža se lahko pri plačah javnih uslužbencev 
- LTO – naj se izdela podrobna analiza porabe denarja – nova projekta Zaka in Straža, naj se 

pripravi, koliko gostov obišče Bled zaradi delovanja LTO 
Miran Vovk: 
- več denarja naj se nameni športu mladih  
Anton Mežan: 
- glede Zake – zasnežene poti v kampu, večje drsališče 
- predlog, da se v NRP doda vaško jedro Ribno in Zadružni dom Ribno  
 
Odgovore oziroma pojasnila je na seji podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon: 
- glede radarja, javnih stranišč, knjižnice in porabe turistične takse bodo natančnejši odgovori 

podani v gradivu odbora za finance; 
- 360.000 EUR je namenjenih sofinanciranju Turizma Bled, 470.000 EUR pa se nanaša na prvi 

del projekta ReNaTus, kjer je občina prevzela projekt TNP in LTO, saj edino občina formalno 
lahko kandidira na sredstva razvoja regij in ki so ji nepovratna sredstva EU tudi dodeljena in 
s tem pa tudi zaupanje vseh ostalih 17 občin, da bo projekt korektno speljan; 

- sicer pa se strinja, da bo projekt potrebo ponovno prevetriti, saj se je s projektom hitelo zato, 
ker se do konca leta potrebuje gradbeno dovoljenje, če se želi kandidatura uveljaviti. Po 
drugi strani je upočasnjeno PZI projektiranje in se čaka na razrešitev vseh detajlov, ki so se 
pokazali, da so bili preveč nadstandardno in preveč ambiciozno zastavljeni; 

- razlika na projektu ReNaTus ne more biti porabljena na drugih dejavnostih ali projektih, 
sicer se bo to pokazalo kot neupravičen strošek. Svetnike je seznanil s tem, da bodo v drugo 
obravnavo proračuna prejeli samo pribl. 200.000,00 EUR stroškov v letu 2013, ker bo 
dejansko plačana realizacija projekta v letu 2013 samo približno ¼ vrednosti, torej 
sofinanciranje občine Bled približno 40.000,00 EUR. Pogodba, ki se bo sklenila glede 
upravljanja, obravnavata vladna služba za zakonodajo in Ministrstvo za finance, čeprav se bo 
pogodba sklepala z Javnim zavodom TNP, bo soglasje k tej pogodbi podala država; 

- javnim zavodom, knjižnici in Vrtcu Bled, posredno pa tudi osnovni šoli, ki jo financiramo v 
manjšem deležu, je občina že zmanjšala sredstva;  

- Kolodvorska cesta III. faza nikakor ni izključena, vendar ima občina določene prioritete 
izgradnje cest in ostale javne infrastrukture, medtem ko se ta dinamika skozi leto lahko tudi 
dopolni; 

- poplačilo WTE je v enem delu (do 250.000 €) že vključeno v proračun za naslednje leto; 
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- turistična taksa se bo predvidoma povečala z letom 2014, s tem da bo moral občinski svet 
predhodno sprejeti, ali se povečuje iz 1.01 EUR  na 1.3 EUR, kolikor bo zakonsko določena 
zgornja meja, gosti v kampih pa bodo plačevali 100% turistično takso; 

- prihodki v Zaki – 6.000,00 EUR za kopališče, v prejšnjem letu 5.000,00 EUR, makadamsko 
parkirišče pa ni v lasti Občine Bled; 

- za čolnarno je bila vplačana izhodiščna 5-letna najemnina že v letu 2012, 3.200,00 EUR  je 
razlika med tistim, kar je bila minimalna izhodiščna najemnina in tistim kar je najemnik 
ponudil več od zahtevane minimalne najemnine. 16.000,00 EUR pa je rezerva, ker se je 
pojavilo veliko napak, ki jih pripravljavci projektne naloge (dosedanji upravljavec 
Infrastruktura Bled) niso upoštevali pri predlogu investicije (manjkale so rinke za privez 
čolnov, zavetrovanje objekta, čolnarna je prekratka za enega od električnih čolnov itd.);  

- s kmetijsko svetovalno službo bo stekel dogovor, kako te subvencije, ki se namenjajo za 
kmetijstvo, delno uporabiti v smeri predloga, pri čemer je upati na primeren odziv s strani 
uporabnikov teh zemljišč; 

- 15 % je dejstvo teoretičnega primankljaja in se je poskušalo na nivoju tekoče porabe naredit 
vse, kar se je v tem trenutku lahko, nekaj je mogoče še rezerv in bo tudi vsaka sugestija 
dobrodošla in se bo naredilo vse, da se bodo stroški še nižali; 

- NRP niso prečiščena verzija in bo do drugega branja pripravljena izboljšana varianta, po 
možnosti se bo pred obravnavo proračuna obravnaval tudi občinski razvojni program, ki je 
bil sprejet leta 2009; 

- za šport mladine se sedaj namenja 200.000,00 EUR letno. Občina Bled z 58 EUR na 
prebivalca, ki jih namenja za programe športa, zaseda 4. mesto v RS in daleč prvo mesto na 
Gorenjskem; 

- ločitev sistema v centru Bleda – fekalnega in meteornega ter izvirskih voda, je sedaj ključni 
projekt in izziv, s katerim se občina spopada. Ocenjena vrednost, in s tem se bo uredilo tudi 
»tri potočke«, je 3 mil. EUR, ki pa jih občina Bled v tem trenutku nima, vendar pa se občina 
trudi, da bi pridobila kohezijska sredstva v tej finančni perspektivi. Projekti so pripeljani do 
gradbenih dovoljenj z vsemi soglasji; 

- začasno parkirišče ob Seliški cesti se že ureja. 
 
Po zaključeni razpravi je  župan dal na glasovanje, prisotni (17prisotnih, 15 opredeljenih) pa so s 
15 glasovi ZA sprejeli SKLEPE:  
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 z njegovimi prilogami.  
2. O predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 in njegovih prilogah se v 

skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled opravi javna razprava.  
3. Pripombe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter pripombe iz javne razprave 

se smiselno upoštevajo pri pripravi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2012 in njegovih prilog. 

 
Župan je prisotne seznanil, da glasovalni sistem deluje in da bodo svetniki lahko uporabili 
glasovalne naprave. 
 
 
Točka 6:      Sprejem Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Romana Starič. 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem z redakcijskim 
popravkom – 6. člen, 3. točka – se črta beseda »državne«. 
 
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih,15 opredeljenih) pa so s 15 glasovi ZA sprejeli SKLEP:   
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Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah z 
redakcijskim popravkom.  
 
 
Točka 7:  Sprejem  Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Romana Starič. 
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode  z redakcijskima 
popravkoma.  
 
 
Točka 8:  Sprejem  Odloka o načinu opravljanja lokalne  gospodarske javne službe 

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.  
 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš je podal predlog za 
sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
 
 
Točka 9:  Sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon. 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Razprave ni bilo, ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA sprejeli SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled.  
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Točka 10:     Sprejem Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
članov državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve občine Bled.  
 
Poročili predsednikov delovnih teles:  
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janez Petkoš je podal 
predlog za sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Janez Brence je predlagal spremembo 4. člena  s tem, da se konča 1. stavek z besedo »sveta« in 
črta »in Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja« in posledično temu tudi popravek 5. 
člena. 
Anton Mežan predlaga, da se navedeno ne spreminja.   
 
Po  uskladitvi mnenj in novi formulaciji 4. člena je župan dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve članov državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta z 
redakcijskim popravkom.  
 
 
Točka 11:      Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve občine Bled.  
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 17 opredeljenih) pa so s 
17 glasovi ZA sprejeli SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se spremembe in dopolnitve Statuta Občine 

Bled, skladno s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09) obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled.  
 
 
Točka 12:  Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve občine Bled.  
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Srečko Vernig je povedal, da je 70. člen, 2. odstavek, napisan tako, kot je že sprejet, razen da 
navedeni način sprejema aktov ne velja za pravilnike in pove, da so enofazni postopki načeloma 
izjeme in veljajo za primere, kjer moraš hitro odreagirat in predlaga, da naj se navedeni člen bolj 
natančno dodela. Predlaga, da se enofaznih postopkov izogiba, razen v primeru, če se ob samem 
osnutku ugotovi, da ni resnih zadržkov za sprejem. 
 
Direktor je povedal, da sprememba Poslovnika zadošča, da se bodo pravilniki po novem 
obravnavali po klasičnem dvofaznem postopku, tako kot velja za odloke in ker ni bilo nobenega 
odziva na to formulacijo, bo občinska uprava, v kolikor bo Poslovnik sprejet, ravnala na ta način. 
 
Župan je  dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 0 
PROTI, sprejeli SKLEP:  
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Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bled s pripombami iz razprave.  
 
 
Točka 13:  Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor zavoda za Osnovno zdravstvo Gorenjske Jože Veternik.  
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je podala predlog za sprejem. 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Miran Vovk je podal predlog za sprejem. 
 
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih, 16 opredeljenih) pa so s 
16 glasovi ZA sprejeli SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
 
 
Točka 15: Razno 
 
Župan je prebral poročilo o delu med obema sejama, v zvezi s čimer je bilo podanih še nekaj 
dodatnih pojasnil. Poročilo so sicer svetniki dobili v pisni obliki.    
    
Župan se je na koncu vsem zahvalil za udeležbo in ob 21.15 uri zaključil 11. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Bled.  
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
 
                     Župan Občine Bled 
           Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
             prof. geografije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

41 

 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 

a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 11. redne 
seje 

 

b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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Srečo Vernig:  
»Predlagam, da v zvezi z odvajanjem in čiščenjem voda na vsaki seji dobimo poročilo, kakšni so 
premiki na tej točki, kje se perspektivno razločujejo fekalne in meteorne vode. Izhajam iz velikih 
stroškov, ki bremenijo nas vse. Nekateri napori so že narejeni, da bi se ta problem razreševal. Kako 
točno ta dinamika poteka, smo se mogoče premalo pozanimali ali pa smo premalo natančno 
obveščeni. Mislim, da je to tako velik rang problema, da bi bilo razumno in smotrno, da bi na vsaki 
seji, dokler se to ne razreši, dobivali ta poročila. Prav tako o količini odpadnih voda na presečni 
dan, da se vidi, kako se ta stvar spreminja in izboljšuje. Verjamem, da se tudi bo.« 
Odgovor je pripravila višja svetovalka za gospodarske javne službe mag. Romana Starič: 
Občina Bled je že pred zaključkom gradnje čistilne naprave Bled pričela pozivati državo, da 
pospeši reševanje zatečenega stanja, tj. dejstva, da so v preteklosti tuje vode enostavno napeljali 
v kanalizacijske cevi in se sedaj nepotrebno čistijo na čistilni napravi. Na pristojne državne 
organe, ki so lastniki teh voda, so bili naslovljeni številni dopisi, prošnje, pobude, celo zahtevki. Z 
vsakim ministrom, pristojnim za okolje, je bil vsaj en sestanek na to temo, dane so bile obljube o 
aktivnem pristopu k reševanju te problematike, vendar konkretni ukrepi niso bili izvedeni. 
Zato se je občina pred enim letom odločila, da sama poišče ustrezno rešitev za odvajanje in 
čiščenje voda v območju centra Bleda, ki bo istočasno zagotovila varovanje okolja, Blejskega 
jezera,  izločila pa padavinske in t. i. »tuje vode iz sistema« ter ločeno vodila komunalne odpadne 
vode na čistilno napravo. Posledično bodo tudi stroškovne obremenitve manjše. Takrat, tj. v 
decembru 2011, smo na predstavitev študije variant povabili ožjo zainteresirano javnost (MOP, 
ARSO, DRSC, KS, občinske svetnike, izvajalce), vsekakor pa smo veseli širšega interesa, saj vsaka 
podpora lahko pripomore le k uspehu.  
Obširnejša predstavitev izvedenih aktivnosti na projektu je v priloženem Poročilu o 
obstoječem stanju in predvideni investiciji na kanalizacijskem sistemu centra Bleda 
(točka Razno), ki smo ga septembra 2012 pripravili z namenom, da seznanimo potencialnega 
sofinancerja in podpornika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s stanjem na projektu, realno 
časovno komponento in njegovimi učinki. Poročilo smo dopolnili (november 2012), skladno z 
napredovanjem projekta in vas bomo o novih aktivnostih na projektu obveščali. Trenutno je 
projekt PGD v zaključni fazi, pridobivajo se še zadnja soglasja k projektu in urejajo služnosti. 
 
Ludvik Kerčmar: 
»Imam dve pobudi oziroma vprašanji:  
1. Znano je, da se v obrtni coni Lisice izvajajo dejavnosti, ki so okolju prijazne in tudi manj 

prijazne. Problem nastane, ko se odpadni material, kot je plastika in podobno, sežiga na 
prostem oziroma kurišču, ki ne ustreza temu namenu. Takrat se ne področju Dob, predvsem na 
obrobju pojavlja močno onesnažen zrak, ki povzroča pekoče in dušljive občutke na dihalih, kar 
je zdravju škodljivo. Zato vas prosim v imenu občanov Dob, da preko za to pristojnih 
inšpekcijskih služb ukrepate. Ugotovitev inšpekcijskih služb naj bi odgovorila na moje 
vprašanje, ali je kurjenje navedenih odpadkov škodljivo za zdravje ljudi. Odgovor naj se objavi v 
občinskih novicah. 

Odgovor je pripravil vodja MIR mag. Primož Lah: 
Dne 28. 11. 2012 je MIR prejel pobudo občinskega svetnika v zvezi s sežiganjem plastike in 
drugih odpadkov na območju obrtne cone Lisice na Bledu. Ker MIR ni stvarno pristojen organ za 
obravnavanje konkretne zadeve, smo vlogo dne 3. 12. 2012, skladno s 4. odstavkom 65. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. 24/2006 s spr.), v reševanje odstopili stvarno 
pristojnemu organu – Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Sicer pa na 
našem območju deluje tudi koordinacija inšpekcijskih služb, kjer bom ta problem ponovno 
izpostavil. 

 
2. Glede, kot pravijo turistični delavci, da je bilo letošnje leto izredno ugodna in dobra turistična 

sezona, postavljam vprašanje (V zapisniku odbora za finance sem zasledil, da nekateri ne 
plačujejo.), ali infrastrukturni objekti, ki so v lasti občine, kot so recimo Minigolf, Picerija Hom, 
Čarman d.o.o. – najem čolnarne in drugi, sprotno, v skladu z dogovorom oziroma pogodbami 
plačujejo najemnino, ali na katerih področjih so določeni problemi.« 
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Odgovor je na seji delno podala vodja oddelka za javne finance Nataša Hribar in povedala, 
da tisti, s katerimi ima Občina Bled neposredno sklenjeno najemno pogodbo plačujejo 
najemnino. Za podatek o najemnikih, ki imajo najemno pogodbo sklenjeno z Infrastrukturo Bled, 
pa bodo ta podatek podali v podjetju. 
Odgovor je dopolnil direktor JP Infrastruktura Bled Mirko Ulčar:  
O stanju plačilne discipline podnajemnikov v objektih TI, ki imajo sklenjene pogodbe s 
podjetjem, smo na zaprosilo članov finančnega odbora že posredovali zelo podrobne podatke. 
Zato verjetno  vprašanje sploh ni bilo namenjeno nam. Kljub temu posredujem osnovne 
informacije. 
Športna dvorana: 
- občina za prostore Komunalnega redarstva: reden plačnik 
- občina za prostore Mladinskega servisa in KRŠ: reden plačnik 
- Picerija Briksen: reden plačnik 
- HDK Bled za prostor trgovine g. Brane Terglav: reden plačnik najemnine lokala in ledu 
- najemnik bifeja plošček g. Rudi Hiti: nereden plačnik  
- najemnik Fitness prostorov Br-a-in d.o.o.: nereden plačnik oktobra, vsi ostali postopki 

izterjave dolga pa tečejo naprej 
Grajsko kopališče: 
- gostinstvo Grajska plaža: reden plačnik 
- Odensse - izvajalec tajske masaže: reden plačnik 
- Izomaks d.o.o. - izvajalec vodnega zorbinga: reden plačnik 
Poleg najemnikov prostorov in izvajalcev dejavnosti imamo še uporabnike ledu. Zunanji 
najemniki so vsi po vrsti redni plačniki tako domači kot tuji. So pa problemi z domicilnimi klubi, 
kar pa je deloma povezano s prilivi občinskih proračunskih sredstev. 
 
mag. Leopold Zonik: 
»Pobudo dajem v imenu Borisa Cveka, občana KS Ribno, da bi objavili v občinskem glasilu, kje so 
defibrilatorji, kako do njih priti najhitreje in kako se uporablja. Pripravljen sem pomagati. Prav 
tako predlagam, da izobrazimo mlad kader, se pravi učence v šolah. Določene regije, Ravne na 
Koroškem npr., imajo to dobro rešeno. Skoraj vsi mladi in krajani znajo to uporabljati. Predlagam, 
da tudi mi aktivno pristopimo in začnemo med prebivalci to izvajati.« 
Odgovor je pripravila svetovalka za gospodarstvo in družbene dejavnosti Marjana Burja: 
Odgovor na svetniško pobudo je že realiziral dr. Zonik sam. V decembrski številki Blejskih novic 
je predstavljen način, kako uporabljati defibrilatorje in kje se nahajajo.  Z  izobraževanjem o 
praktičnih postopkih uporabe defibrilatorjev bo Zdravstveni dom Bled pričel naslednje leto. 
 
Anton Omerzel: 
1. »Kaj bo letos s snegom na Bledu, ali bo smučanje ali ne? Da ne bo kot lansko leto, ko je bilo 

idealno, pa ni bilo smučanja. Otroke vozijo povsod drugam, namesto na Bled, in mislim, da 
imamo idealne pogoje. Od sankanja verjetno denarja toliko ostane, da bi Infrastruktura lahko 
sama zasnežila, čeprav bi si močno želel, da organizirate sestanek s hoteli, da bi tudi oni 
prispevali nekaj za zimsko turistično sezono, saj občina sama tega ni zmožna v celoti. 

Odgovor je na podlagi podatkov Infrastrukture Bled pripravil direktor občinske uprave 
Matjaž Berčon: 
Glavni razlogi, da ŠRC Straža pozimi več ne obratuje so: 
- previsoke temperature vode in zraka v času priprave snega (prva polovica decembra), 
- popolnoma neprimerna zmogljivost delovanja snežnih topov (v trenutnih razmerah 15-17 

%, v primeru najbolj optimalnih pogojev pa 55-60 %),  
- posledično izjemno visoki stroški zasneževanja (2 x 12.000 m³ snega x 1-1,5 € = 24-36.000 

€) in drugi s tem povezani stroški (v povprečju zadnjih let vsaj 60.000 € minusa v času 
zimske sezone), 

- popolna nezainteresiranost turističnega gospodarstva. 
Občina Bled je zato sklicala koordinacijo skupaj s predstavniki Infrastrukture Bled, Turizma Bled 
in Smučarskega kluba Bled. Za cilj smo si postavili vzpostavitev smučarskega poligona za otroke 
na vznožju smučišča, kjer bi lahko z minimalnimi sredstvi vzpostavili snežni park, ki bi služil tudi 
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animaciji turistov. Žal so dobavni roki za novo nizkovrvno vlečnico predolgi za realizacijo v tej 
sezoni. Obstoječa otroška vlečnica pa je zaradi težavnega dostopa neprimerna za izvajanje šole 
smučanja za otroke. 
Zimsko obratovanje Straže: 
Smučišče Straža obsega »S« progo, »FIS« progo in teren ob vlečnici »baby«. Skupna površina je 6 
hektarjev (60.000m²). Smučišče bi bilo zaradi nizke nadmorske višine in spremenjenih 
klimatskih razmer brez umetnega zasneževanja večinoma brez snega. So pa pogoji za 
zasneževanje zaradi vpliva bližine jezera vedno slabši, kot v okolici (pretopla jezerska voda za 
zasneževanje, jezerska voda ogreva ozračje, jezerska voda vlaži ozračje) in bistveno slabši, kot 
na ostalih smučiščih.   
Primer zasneževanja ob najbolj neugodnih pogojih: 
Temperatura vode jezerske vode: + 6°C 
Temperatura zraka: od -3 do -4°C (max. 8 ur običajno ponoči) 
Relativna vlaga: 100 % zaradi vpliva jezera 
Snežni top deluje pri zgornjih pogojih samo s 15–17 % svoje zmogljivosti in proizvede 12-
14m³ snega/h. S 5 topovi v teh pogojih izdelamo 65m³ snega/h. Za pokritje 6 hektarjev z 20 cm 
debelo snežno prevleko potrebujemo 12.000 m³ snega. Za izdelavo take količine bi potrebovali 
184 obratovalnih ur. 
Dodati je treba še elektriko 240kW/h (5 topov, potopna črpalka, tlačna črpalka, hladilnik, 
razsvetljava, gretje). Minimalna delovna sila sta 2 delavca, pri premiku topov pa še dodatno 2 
delavca + teptalni stroj ali kakšen drug stroj. Če bi imeli hladilnik, ki bi ohladil vodo s +6°C na 
+1°C, bi se stroški zasneževanja pri minimalnih pogojih znižali za 25-30%. 
Za zimsko sezono, ki traja od 20. decembra do 1. marca je treba na začetku ali kasneje z 
dosneževanjem narediti vsaj 40 cm debelo snežno prevleko. Za to je potrebno upoštevati 
podvojeno število vseh obratovalnih in delovnih ur. To pomeni pri minimalnih pogojih vse 
2x več. 
Primer zasneževanja ob najbolj ugodnih pogojih: 
Najbolj ugodni pogoji so vzeti iz povprečja zadnjih 6 let. 
Temperatura vode jezerske vode: + 3°C 
Temperatura zraka: od -5 do -6°C (24 ur) 
Relativna vlaga: 100 % zaradi vpliva jezera (če je veter dosežemo 80% vlago) 
Snežni top deluje pri zgornjih pogojih maksimalno samo s 55-60% svoje zmogljivosti. Več ne 
zmoremo zaradi premajhnih premerov tlačnih cevi po terenu in kapacitete tlačnih črpalk.  V 
takih pogojih naredi en top 32-34 m³/h snega. S 5 topovi v teh pogojih izdelamo 165m³/h. Za 
pokritje 6 hektarjev z 20 cm debelo snežno prevleko potrebujemo 12.000 m³ snega. Za izdelavo 
take količine bi potrebovali 73 obratovalnih ur. 
Za zimsko sezono, ki traja od 20. decembra do 1. marca je treba na začetku ali kasneje z 
dosneževanjem narediti vsaj 40 cm debelo snežno prevleko. Za to je potrebno upoštevati 
podvojeno število vseh delovnih in obratovalnih ur. 
Nekaj dodatnih informacij v zvezi z zasneževanjem 
Pri pogojih: temperatura vode jezerske vode + 4,5°C, temperaturi zraka od -4 do -5°C in 
relativna vlaga 90% deluje top s 35-45 % svoje zmogljivosti. V takih pogojih je kapaciteta topa 
cca. 24 m³  snega/h oz. 5 topov cca. 120m³/h.  
Za enkratno zasnežitev  je potrebno upoštevati še: 

- 100 obratovalnih ur potrebnih za pokritje 6 hektarjev z  20 cm debelo snežno prevleko 
oz. 12.000m³ snega. 

- 200 delovnih ur za normalno zasneževanje (potrebna prisotnost 2 delavcev). 
- 20 strojnih ur teptalnega stroja za premike topov.  
- 80 delovnih ur za premike topov (4 delavci).  
- 300 litrov diesel goriva za teptalni stroj (20h x 15l). 
- 24.000 kW/h električna energija (240 kW x 100h). 

Po izdelavi snega je naslednja faza razgrnitev snega in priprava snežne površine z ratrakom. 
 
Pripravil vodja smučišča Aleš Finžgar 
Straža, 28. 12. 2011 
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Poleg tega se na Straži odpirajo tudi lastniška vprašana in s tem vzpostavljanje novih stvarno-
premoženjskih razmerij, ki zagotovo ne bodo več brezplačna. Prve zahtevke smo že dobili in se 
dogovarjamo o pogojih. Večji del dejavnosti sploh ne izvajamo na lastnih zemljiščih in menimo, 
da je potrebno najprej urediti ta status. 
Prav tako bomo preko letošnje zimske sezone na priporočilo proizvajalca opravili analizo in 
pregled vseh prižemk na sedežnici. Maksimalen pričakovan strošek v primeru zamenjave vseh 
prižemk je 55.000 €. 
 
2. Kaj ste naredili za okrasitev Bleda? A bo še kar taka žalost kot vsa ta leta, ste namenil kakšen 

denar in boste letos Bled boljše okrasili? 
Odgovor je pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon: 
Letos smo za ta namen imeli rezerviranih 11.000 € sredstev. Ker smo na Ljubljanski cesti 
menjali stare svetilke, smo lahko »rajske ptice« (23 kosov) namenili za okrasitev po krajevnih 
središčih in javnih ustanovah (kulturni, gasilski domovi, OŠ itd.). Za t.i. UKO Kropa svetilke pa 
smo morali oblikovati nov tip okraska (božična zvezda) in smo jih letos lahko kupili 50 kosov, 
potem pa še po 2 x 25 manjših zvezd in rajskih ptic za drevesa, 6 reflektorjev za štartno hiško in 
čolnarno ter nekaj drugih svetlobnih verig oz. krogel, med drugim tudi za Olimpijski trg, kjer je 
najemnik lokala zagotovil postavitev novoletne smreke. Na ta način v okviru predvidenih 
sredstev vsako leto nadgradimo določene elemente oz. jih nekaj dodamo. 
 
3. Izgleda, da smo na Bledu postali kot v Mariboru, da ob polnoči meri radar v Betinu, kot so me 

obvestili občani. Kaj v nizki sezoni ob polnoči dela občinski radar na Bledu, mi ni jasno? Razen, 
če želimo občinsko blagajno na račun domačinov pokriti. Povem vam, da meri tam, kjer je 
omejitev 50 km/h, ko vendar vsakdo z Betina navzgor pripelje 70. Tam vsakega pomeri, ob 
polnoči ali pa tudi, kot se govori, ob treh zjutraj. To ni normalno in ne vem, kam pelje. Bojim pa 
se, da se ne bo ponovil Maribor in bo kdo kaj zažgal ali naredil kaj drugega. Ljudje so nejevoljni 
in me kličejo in to res ni v redu. Razumem, da merijov peš conah, kjer je omejitev 30 in kjer 
resnično drvijo. Očitno pa čakajo tam, kjer bodo koga ujeli, to je pa mimo vsega dobrega okusa.  

Odgovor je pripravil vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja:  
Medobčinski redarji na omenjeni lokaciji merijo hitrost predvsem zato, da se umiri promet pri 
vstopu v naselje Bled. Take so tudi usmeritve pri merjenju hitrosti in izbiri lokacij. Praviloma se 
hitrost umirja pri prihodu v naselje, ne pri izstopu iz naselja. Medobčinsko redarstvo meri 
hitrosti samo pri vstopu v naselja pri izstopu iz naselja pa NE. Meritve se opravljalo 120 metrov 
naprej od vstopa v naselje Bled. Vsak voznik, ki pri tabli naselje Bled samo malo odvzame hitrost, 
ki je bila prej 70 km/h ne more imeti težav z znižanjem hitrosti, predvsem zato, ker merimo 
prekoračitev hitrosti pri 59 km/h. Na omenjenem delu so na desni strani štirje zelo nevarni 
izvozi na državno cesto iz stanovanjskih objektov in nevarno križišče z Gregorčičevo ulico. Tudi 
stanovalci, ko gredo peš, morajo prečkati vozišče, da lahko pridejo do pešpoti na drugi strani 
Ljubljanske ceste. Ravno tako je na omenjeni lokaciji še en stanovanjski objekt, kjer se zavija 
levo. Zato je bil pred leti, ko se je prestavil prometni znak, ki označuje naselje, le-ta prestavljen 
izpod območja Lisic, na novo lokacijo, kjer je sedaj. Usmeritve EU in pristojnih ministrstev so, da 
bi morali priti na ničelno toleranco pri merjenju hitrosti zlasti znotraj naselij. 
 
4. Prosim, da preverite dejansko prebivališče gospoda Poklukarja. To me zelo zanima in 

se mi zdi zelo nekorektno, da sedi med nami, ker je pač občan Občine Gorje.  
Odgovor je pripravil višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen: 
V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča je za ugotavljanje dejanskega prebivališča osebe 
pristojna upravna enota. Občina Bled je na podlagi obvestila svetnika, da posameznik dejansko 
ne prebiva na prijavljenem naslovu, upravno enota Radovljica zaprosila za sprožitev postopka 
ugotavljanje dejanskega prebivališča. Ko bo Občina Bled obveščena o odločbi, bo občinski svet z 
njo tudi seznanila. 
 
5. Zaskrbljujoče je to, kar se dogaja s priključninami oz. prispevkom za čistilno napravo. Menim, 

da je narejenih precej napak. Občanom ste poslali položnice, ki so znašajo večino preko 1.000 €. 
Nikogar pa niste obvestil, da če prinese gradbeno dovoljenje, da bo pa predvidoma plačal samo 
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30 %. Osebno sem predložil že dve gradbeni dovoljenji, ampak ste ugotovil, da na žalost nista 
prava. Sprašujem vas, kako je lahko kdo hišo postavil brez gradbenega dovoljenja? To bi 
pomenilo, da so na Bledu vsi brez gradbenega dovoljenja, da je cel Bled zgrajen na črno, saj 
mora vsakdo plačati komunalni prispevek. Prosim za obrazložitev, zakaj nekateri plačajo samo 
30 %, nekateri pa vse. Menim, da bi morali obvestiti občane o tej možnosti. Verjamem, da 
polovica občanov tega ne ve. Predlagam, da se razišče za nazaj, zakaj je v primeru te koncesije 
toliko napak. Ni mi logično, da občani plačujejo priključnino, WTE pa bo s čistilno napravo 30 
let pobiral denar. Grozno je, da sem šest let svetnik in da vam šest let govorim, da trije potoki 
tečejo skozi čistilno napravo, Blejci pa plačujemo po m3 čiščenje vode. Kdaj nam boste vrnili ta 
denar? Večkrat sem že povedal, da čistilna naprava ne more dobro delovati, ker je preveč vode. 
Mi to plačujemo in nihče v šestih letih ni odreagiral. Najavljam, da bom sprožil spor in pozivam 
vse zainteresirane občane, da se pridružijo, da enkrat to razčistimo in da enkrat poveste, zakaj 
niste v stanju tri potoke speljat v jezero. A je država zadaj? Potem je treba na državo nekaj 
nasloviti, če v šestih letih nismo. 

Odgovor se nahaja pri pobudi g. Verniga. 
 
Majda Loncnar: 
»Sprašujem, ker na prejšnji seji nisem bila prisotna, zakaj so takšne razlike med cenami zemljišč, 
kjer se prodaja Mrakova kmetija in med cenami zemljišči za južno obvoznico.« 
Odgovor je pripravila višja svetovalka za premoženjsko-pravne zadeve mag. Barbara 
Jančič: 
Mrakova domačija, kot zazidano stavbno zemljišče, in zemljišče za gradnjo južne razbremenilne 
ceste (JRC), kot kmetijsko zemljišče v območju cestnega koridorja, sta vrednostno popolnoma 
neprimerljivi nepremičnini. Cena navedenih odkupov je bila sporazumno določena na naslednji 
način: 
Mrakova domačija: Cena odkupa 1/96 deleža je bila dogovorjena po vrednosti, ki jo je Geodetska 
uprava določila pri postopku množičnega vrednotenja nepremičnin in je znašala 174.590 EUR 
skupaj za celotno nepremičnino, v skupni izmeri 1.511 m2, kar bi hipotetično zneslo 184 
EUR/m2, vendar gre za zazidano stavbno zemljišče - sklop dveh objektov s pripadajočim 
zemljiščem, zato je o ceni na m2 težko govoriti. Glede na množično ponudbo preostalih 
solastnikov je občina preostale deleže odkupila po 1/2 nižji ceni (spreminjanje cene na trgu v 
odvisnosti od spreminjanja ponudbe in povpraševanja), kar pomeni, da bi celotno nepremičnino 
odkupila po tržno gledano precej nizki ugodni ceni, to je 87.295 EUR. 
Zemljišča na trasi JRC: Velika večina zemljišč na trasi je bila pred sprejetjem OPPN za JRC po 
namenski rabi kmetijskih. Zato so v skladu z izdelanimi cenitvami uradnih cenilcev tovrstna 
zemljišča ocenjena kot kmetijska zemljišča s povečano vrednostjo, ker preko njih poteka cestni 
koridor. Takšna metoda cenitev je namreč uveljavljena tudi v sodni praksi pri določanju cene v 
razlastitvenih postopkih. Cena odkupov s strani občine se giblje nekje od 5 do 15 EUR/m2, v 
skladu s sporazumnim dogovorom. 
Splošna informacija glede cen nepremičnin: Cena nepremičnin, po kateri se občina ravna pri 
prodaji, je v skladu z zakonodajo določena na podlagi cenitev uradnih cenilcev. Pri nakupu 
nepremičnin pa izhodiščno prodajno ceno določi prodajalec. Racionalen kupec ima možnost 
pogajanja, pri pridobivanju nepremičnin za javno korist pa se pogosto srečamo s primeri, ko za 
izvedbo določenega posega v prostor v javno korist potrebujemo točno določena zemljišča 
oziroma nepremičnine, kar omogoča imetniku lastninske pravice opazno močnejši položaj kot 
kupcu, zato je lahko pogajanje o ceni dokaj zapleten postopek. Občina se zato tudi pri nakupu v 
pogajanjih in lastnih ponudbah opira na izdelane primerljive cenitve.  Če pogajanja o odkupni 
ceni niso uspešna, sledi postopek razlastitve. 
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4) Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejeme Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen 
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/09 in 87/12) je Občinski svet 
občine Bled na_______ redni seji dne ____________ sprejel 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
 

1. člen  

V 70. členu Poslovnika občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) se 1. odstavek 
spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Statut občine, poslovnik o delu občinskega sveta in pravilniki se sprejemajo po enakem 
postopku kot velja za sprejemanje odloka.« 
 

2. člen  

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
 
Številka: 
Datum: 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Spremeni se 70. člen Poslovnika in sicer v smislu, da se tudi pravilnike obravnava po dvofaznem 
postopku, torej po enakem pstopku kot velja za sprejemanje odloka, statuta in poslovnika 
občinskega sveta.  
 
 
Pripravil: 
Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
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5) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine 

Bled za leto 2013 z obveznimi prilogami. 
 
PREDSTAVNIKA PREDLAGATELJA: vodja oddelka za javne finance Nataša Hribar in 

direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
Zakona o javnih financah-UPB (Ur. list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB 

(Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 12. redni seji, 18. 12. 2012, sprejel 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2013 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 

(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2013 določajo 

proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 
 

II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
2. člen 

(splošni del proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 

ravni štirimestnih kontov.  
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.987.548 
70 DAVCNI PRIHODKI 6.516.106 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.331.008 
703 Davki na premoženje 1.485.196 
704 Domači davki na blago in storitve 699.902 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.613.241 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 781.561 
711 Takse in pristojbine 5.000 
712 Globe in druge denarne kazni 184.500 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 309.100 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.333.080 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  150.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred. 150.000 

73 PREJETE DONACIJE                       0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.708.201 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.708.201 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.074.894 
40 TEKOČI ODHODKI 3.894.748 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 697.070 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.870 
402 Izdatki za blago in storitve 2.907.464 
403 Plačila domačih obresti 6.000 
409 Rezerve 151.344 
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41 TEKOČI TRANSFERI 2.805.316 
410 Subvencije 321.994 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  228.817 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  463.238 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.791.267 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.224.929 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.224.929 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 149.901 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki 119.901 
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom 30.000 

  
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  - 87.346 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 

5.000 

75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 5.000 
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000 
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV  

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih     
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 

5.000 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA  

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
VII. ZADOLZEVANJE (500) 0 
50 ZADOLZEVANJE  

500 Domače zadolževanje  
  
VIII. ODPLACILA DOLGA (550)  140.000 
55 ODPLAČILA DOLGA 140.000  

550 Odplačila domačega dolga 140.000 

  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–
V.–VIII.) – ali 0 ali + 

- 222.346 

  
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.- VIII.) - 140.000 
  
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) =  - III. + 87.346 
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012 222.346 

9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )  
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3. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 

(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne 
pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. 

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. 

 
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 

(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi 
naslednji prihodki: 
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, 

predvidenih v finančnem načrtu; 
2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in 

druge namene na področju turizma; 
3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na 

področju turizma; 
4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč; 
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za 

izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;  
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za 

urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov; 
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje; 
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih 

programov; 
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; 
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske 

izboljšave na kanalizacijskem sistemu; 
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje 

programov stanovanjske politike; 
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest; 
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda; 
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene; 
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem; 
16. povračila za delovanje MIR; 
17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi. 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in 
odhodkov proračuna. 
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v 
naslednje leto za isti namen. 
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6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske 
postavke - konto. 
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog 
pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj odloča župan brez omejitev. 
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik 
sveta brez omejitev. 
Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, 
in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe. 
V obseg prerazporeditev ne štejejo: 
- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke; 
- prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;  
- prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene); 
- prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov. 
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in 
naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena 
ZJF. 
Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o  veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. 
 

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, 
ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2014 70 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni 
proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih 
sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter 
pripadajočih postavk udeležbe občine Bled. 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez 
predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.  
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

9. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski sklad občine je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic 
po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2013. 
Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR (za 
posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet. 
 

10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske 
rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna 
ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa 
občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000,00 EUR za 
posamezen namen. 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova 
pooblastila, odloča občinski svet. 
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2013 je določen v višini 80.000,00 EUR. 
 
 
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOZENJEM OBČINE 

11. člen 
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR. 
 

12. člen 
(posebna pooblastila župana) 

Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec 
socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev. 
Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled,  ko vrtec vloži predlog 
za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino 
izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 
Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v 
Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan mora v 
primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje 
sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb. 
 

13. člen 
(nakup stvarnega premoženja) 

Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost 
transakcije ne presega 10.000,00 EUR. 
 
 
 
 
 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012     

 

58 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10a. in 10e. člen ZFO-1. 
Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 
2013 ne predvideva dodatnih zadolžitev. 
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.  
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo. 
Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov. 
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 
50.000,00 EUR odloča občinski svet. 
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. 
 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 

(začasno financiranje v letu 2013) 
V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2014 se smiselno uporabljajo določila 
tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

16. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 1. 1. 2013 dalje. 
 
 
Številka:  
Kraj, datum: dne,  
 
 
       Ž U P A N  
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnol., prof. geog. 
 
 
PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov – objavljen na spletni strani občine Bled. 
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DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BLED ZA LETO 2013 
 
UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 
Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila 13. 11. 2012 je Občinski svet sprejel 
sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 s pripombami opravi javna 
razprava. 
V skladu z 78. a členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS št. 67/09) je bil 
predlog proračuna za leto 2013 v času od 14. 11. 2012 do vključno 20. 11. 2012 v javni razpravi. 
V tem času je bil predlog proračuna objavljen na spletnih straneh Občine Bled in na oglasni deski 
v prostorih Občine Bled. 
Na podlagi pripomb in predlogov je župan v skladu z 78. b členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled pripravil dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2013. Pojasnila oz. 
odgovori na pripombe iz javne razprave, delovnih teles, članov občinskega sveta so bili podani 
že na sejah občinskega sveta in delovnih teles ob prvi obravnavi in so sestavni del zapisnikov. 
Večinoma so bile pripombe smiselno upoštevane. 
Dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2013 s popravki na podlagi pripomb je 
uravnotežen. Obrazložitev proračunskih postavk in kontov, ki se z dopolnjenim predlogom ne 
spreminjajo, ostaja v enaki obliki in vsebini, kot je bila podana v obrazložitvi predloga proračuna 
Občine Bled za leto 2013, pri čemer so bili upoštevani tudi redakcijski popravki. 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK, KI SE SPREMINJAJO 
 
Obrazložitev sprememb PRIHODKOV v dopolnjenem proračunu za leto 2013: 
703003 NUSZ – od pravnih oseb se z načrtovanih 714.000 € zviša za 34.000 € na 748.000 € 
zaradi uskladitve realizacije v letu 2012, ki je višja od načrtovane. Znižuje pa se % upoštevane 
inflacije s 3,3 na 2,7. 
74000151 MGRT – ESSR / Razvoj regij »ReNaTuS« se z načrtovanih 333.026 € zniža za 209.026 € 
na 124.000 € zaradi drugačne dinamike investicije (druga polovica leta) in večje realizacije v 
letu 2014. Znižajo se tudi odhodki projekta. 
74010105 Prihodki drugih občin »ReNaTuS« se z načrtovanih 24.684 € zniža za 14.648 € na 
10.000 € zaradi drugačne dinamike investicije (druga polovica leta) in večje realizacije v letu 
2014. Znižajo se tudi odhodki projekta. 
740001-39 MKO – ESSR /Razvoj Podeželja »Vaško jedro Bohinjska Bela« se doda na novo zaradi 
ponovnega javnega razpisa v višini 50.000 €. 
 
Obrazložitev sprememb ODHODKOV v dopolnjenem proračunu za leto 2013: 
20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami se z 21.500 € poviša za 14.500 € na 35.000 €, ker 
smo uspešno pridobili projekt v okviru programa Evropa za državljane. 
20050205 Sofinanciranje programov javnih del se s 7.500 € zviša za 6.700 € na 14.200 €, saj je 
Zavod za zaposlovanje 23. 11. 2012 objavil javni razpis in se bo nanj prijavilo večje število 
izvajalcev javnih služb na območju občine (knjižnica, OŠ, Center za socialno delo, CUDV M. 
Langus). 
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave se z 233.000 € zviša za 40.000 € 
na 278.000 €, zaradi zaključevanja nedokončanih del iz preteklih let (položene samo cevi ali 
kabli).  
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in občinskih cest – popravi se NRP 
20190101-9 Vaško jedro Bohinjska Bela skladno s pričakovanim sofinanciranjem. 
20120307 ReNaTuS se s 470.155 € zniža za 295.155 € na 175.000 € zaradi drugačne dinamike 
investicije (druga polovica leta) in večje realizacije v letu 2014 (651.830,64 €). Popravi se NRP. 
20170209 Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki se s 40.000 € zniža za 20.000 € na 
20.000 € zaradi uskladitve s prihodki (učinek 0/0), kar se upošteva pri zmanjšanem prenosu 
sredstev iz leta 2012. 
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20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema (42050097 Magistralni vodovodi v občini – 
obnova)  se s 406.529 € (100.000 €) zviša za 50.000 € na 456.529 € (150.000 €) zaradi prenosa 
celotnega plačila investicije v letu 2013. 
20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled – izvede se prerazporeditev med konti za 
zagotovitev dodatnih 5.000 € za nabavo knjig, eksponatov, revij. 
20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev se s 50.000 € zvišajo za 5.000 € na 
55.000 € za sofinanciranje nakupa opreme (prijava na razpis za KUD Ribno). 
20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev se z 18.800 € zviša za 6.200 € na 
25.000 € zaradi večjega sofinanciranja in večjega števila otrok v oskrbi zavoda. 
20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj se s 301.797 € zniža za 
3.278 € na 298.519 €, in sicer za 2.508 zaradi prenosa financiranja najema avtomobila Hyundai 
I30 na 20010316 Nakup in vzdrževanje vozil, ki pa se z 8.620 € zviša za 2.508 € na 11.128 €. 
Posledično se zaradi znižanja stroškov najema avtomobilov skupni odhodki proračuna znižajo 
za 770 €,  kar se upošteva pri zmanjšanem prenosu sredstev iz leta 2012. 
 
Dopolnjena sta tudi Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Bled za leto 2013 in Načrt 
razvojnih programov 2013 – 2017. 
 
Pripravila:  
Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance  
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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LETNI IZVEDBENI NAČRT FINACIRANJA PODROČJA KULTURE 
V OBČINI BLED V LETU 2013 

 
Občina Bled je na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. 
RS, št. 96/02, 123/2006) pripravila Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Bled v letu 
2013.  

 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture je določen s sprejetjem Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2013 – potrjen na Občinskem svetu Občine Bled. 
 
Občina z letnim izvedbenim programom financiranja na področju kulture določa  programe,  za 
katere se zagotavljajo sredstva v proračunu občine.  
Občina Bled s sprejetjem letnega izvedbenega programa financiranja kulture omogoča in 
soustvarja pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo  iz javnih sredstev. 
 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju kulture: 
- z zagotavljanjem sredstev za delovanje Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled ter knjižničnih enot 

v Zasipu in na Boh. Beli,  
- s spodbujanjem in zagotavljanjem sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v 

občini, 
- z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov, ki se dogajajo v občini 

in so za občino pomembni,    
- z zagotavljanjem sredstev za ohranitev kulturne dediščine (sof. obnove zgodovinskih, 

kulturnih ali verskih objektov oz. spomenikov). 
 

1. INSTITUCIONALNA KULTURA 
Na področju institucionalne kulture delujeta dva javna zavoda, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Bled, in sicer sta to:  

• Zavod za kulturo Bled, katerega je v letu 2004 ustanovila občina z namenom 
upravljanja kulturnega spomenika državnega pomena, to je Blejski grad in ostale javne 
kulturne infrastrukture na območju občine Bled, zavod je upravljavec tudi Festivalne 
dvorane Bled. Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 

• Knjižnica Antona Tomaža Linharta, v sklopu katere delujejo:  Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled in knjižnična enota v Zasipu.  Soustanoviteljice Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica so tudi občine Radovljica, Bohinj in Gorje.   Občina Bled 
sofinancira delovanje knjižnice – glej točko 3.  

Narodni muzej Slovenije deluje v naši občini izključno kot »izpostava« na Blejskem gradu. 
Občina Bled ne sofinancira delovanja zavoda. 
Javni sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti – izpostava Radovljica je ustanovilo Ministrstvo 
za kulturo kot pomoč ljubiteljski kulturi. Sedež sklada je v Radovljici, deluje pa na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti za občine Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje. Občina Bled 
sofinancira delovanja sklada samo v delu, ko le ta izvaja dejavnosti tudi za naša društva – glej 
točko 3. 
Na področju glasbene vzgoje delujeta v občini dva zavoda, in sicer: 

• Glasbena šola Radovljica – oddelki na Bledu, ki delujejo v prostorih Osnovne šole prof. 
dr.J.Plemlja Bled. Šolo obiskuje približno 60 otrok letno, na Bledu pa imajo program 
teorije, harmonike, klavirja in violine. Občina Bled iz proračuna »področje 
izobraževanje« za delovanje oddelkov Glasbene šole Radovljica zagotovi sredstva v višini 
12.000 €.   

• Glasbeni center Do Re Mi, ki deluje v prostorih starega vrtca Bled. V tem šolskem letu 
programe glasbeno uvajanje in glasbena vzgoja obiskuje 110 otrok. Izvajamo pouk na 
naslednjih inštrumentih: klavir, violina, prečna flavta, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, 
harmonika, jazz klavir in glasbena vzgoja za otroke z avtizmom. Vsa dejavnost se 
financira iz prispevka staršev, Občina Bled iz proračuna zagotovi sredstva za najem 
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dvorane za tradicionalni božični koncert ter glede na šolsko leto zagotovi sredstva za 
različne projekte.  Glasbeni center se za sof. dejavnosti centra prijavi na javni razpis 
občine.  

 
 

2. LJUBITELJSKA KULTURA 
Posebno mesto v občini ima tudi zelo razvejana ljubiteljska kulturna dejavnost, ki se odvija v 
naslednjih društvih in ustanovah:  
 

• KULTURNO DRUŠTVO BLED v okviru katerega delujeta:  otroška FS in odrasla FS 
• KULTURNO DRUŠTVO PLETNA BLED v okviru katerega delujeta: ŽPZ Pletna in mešani 

pevski zbor Valovi  
• KULTURNO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA v okviru katerega delujejo: Otroška gled. skup., 

Odrasla gled. skup., Recitacijska skup. 
• DRUŠTVO LJUBITELJEV TRIGLAVSKE LIKOVNE GALERIJE 
• FOTO KLUB TNP BLED 
• KULTURNO DRUŠTVO RUDIJA JEDRETIČA RIBNO v okviru katerega delujejo: ml.otroška 

FS,  st.otroška FS,   odrasla FS, gledališka skupina sekcija za oživljanje lj.običajev 
• KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP v okviru katerega delujejo:  Oktet LIP Bled  

gledališka skupina Prgarke, otroška skupina Navihanci, Kvartet Šum,  vezilje in razstavna 
dejavnost 

• KULTURNO DRUŠTVO DO RE MI v okviru katerega delujeta Otroški pevski zbor DO RE 
MI in Pevski zbor DO RE MI 

• MUZEJSKO DRUŠTVO BLED, 
• KULTURNO DRUŠTVO – IGRALSKA SKUPINA VITEZA GAŠERJA LAMBERGARJA, 
• LUTKOVNO GLEDALIŠČE RIBNO. 
 

Za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju ljubiteljske kulture bomo izvedli:  
- razpis za sofinanciranje dejavnosti in  
- razpis za sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska društva.   

 
 

3. LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2013 
 
Za izvedbo programov na področju kulture oz. ki so v povezavi s kulturo in turizmom,  v 
Proračunu Občine Bled za leto 2013 planiramo na klasifikaciji:  1802 – ohranjanje kulturne 
dediščine in  1803 – programi v kulturi.   
 
Proračunska 
postavka  

Opis proračunske postavke  Plan 
2013 v € 

20070401 Za sofinanciranje knjižnične dejavnosti planiramo:  
40260003 - najemnine za poslovne prostore – 14.400 
41330202 - plače zaposlenim –  v Radovljici (proporcionalno) in 
na Bledu 100 % - 146.000 
41330201 - materialni stroški – 19.000 
41330252 - nabava knjig in drugega knjižničnega gradiva – 20.000 
420070 - doplačilo finančnega leasinga (nakup poslovnih stavb) – 
35.000 
42050008 - sredstva za vzdrževanje in izboljšave – 2.000 

236.400 

20070304 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  
- sof. dejavnosti ljub. kulturnih društev po razpisu – 20.000 
- sof. nabave opreme za društva po razpisu – 7.000 
- sof. delovanja JSKD Radovljica – 2.000 
- sof. prijave na razpis za nakup opreme za KD Ribno – 26.000 

55.000 
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20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah  
V proračunu za leto 2013 planiramo sredstva za pripravo 
investicijske dokumentacije. V primeru napovedi novih razpisov s 
področja podeželja, bo oddana tudi vloga za razpis.  

10.000 

20150503 Sof. obnove Festivalne dvorane Bled – nadaljevanje obnove  10.000 
20070704 Vzdrževalna dela na kulturno  zgodovinskih spomenikih  

Planirana sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela na 
kulturno zgodovinskih spomenikih v občini.  

2.000 

 SKUPAJ  313.400 
 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so 
vključene v letni izvedbeni načrt financiranja kulture se s sklepom župana razdelijo na druge 
postavke v okviru programa kulture. 
 

4. ZAKLJUČEK  
Kot je iz zgoraj predstavljenega razvidno je kultura v Občini Bled sega v vse pore družbenega 
življenja in je odprta do novih, svežih programov za vse skupine občanov, tesno pa je povezana s 
turizmom.    
 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem 
programu občine za obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur 
kultura zagotovo pripomore.  
 
Pripravila:  
Marjana Burja, svet. za gosp. in družb. dej.  
 
          Janez Fajfar  

Župan  
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SPLOŠNI DEL 

Konto Opis Sprejeti proračun 
2012  

Ocena realizacije 
2012 

Proračun 2013 
Dopolnjen predlog 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 22.036.002,00 22.067.010,00 22.062.442,00 99,98 

  PRIHODKI 10.677.711,00 10.693.215,00 10.987.548,00 102,75 
70 DAVČNI PRIHODKI 6.599.150,00 6.599.150,00 6.516.106,00 98,74 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.475.219,00 4.475.219,00 4.331.008,00 96,78 
7000 Dohodnina 4.475.219,00 4.475.219,00 4.331.008,00 96,78 
703 Davki na premoženje 1.444.029,00 1.444.029,00 1.485.196,00 102,85 
7030 Davki na nepremičnine 1.078.833,00 1.078.833,00 1.162.000,00 107,71 
7031 Davki na premičnine 4.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00 
7032 Davki na dediščine in darila 201.000,00 201.000,00 121.000,00 60,20 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 160.196,00 160.196,00 200.196,00 124,97 
704 Domači davki na blago in storitve 679.902,00 679.902,00 699.902,00 102,94 
7044 Davki na posebne storitve 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 673.402,00 673.402,00 693.402,00 102,97 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.854.484,00 2.860.688,00 2.613.241,00 91,35 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 998.111,00 998.111,00 781.561,00 78,30 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 21,00 21,00 21,00 100,00 
7102 Prihodki od obresti 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 
7103 Prihodki od premoženja 981.090,00 981.090,00 764.540,00 77,93 
711 Takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
7111 Upravne takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
712 Globe in druge denarne kazni 148.200,00 148.200,00 184.500,00 124,49 
7120 Globe in druge denarne kazni 148.200,00 148.200,00 184.500,00 124,49 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 302.850,00 302.850,00 309.100,00 102,06 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 302.850,00 302.850,00 309.100,00 102,06 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.400.323,00 1.406.527,00 1.333.080,00 94,78 
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.400.323,00 1.406.527,00 1.333.080,00 94,78 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 420.000,00 429.300,00 150.000,00 34,94 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400.000,00 409.300,00 0,00 0,00 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 9.300,00 0,00 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 20.000,00 20.000,00 150.000,00 750,00 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 20.000,00 20.000,00 150.000,00 750,00 
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Konto Opis Sprejeti proračun 
2012  

Ocena realizacije 
2012 

Proračun 2013 
Dopolnjen predlog 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 804.077,00 804.077,00 1.708.201,00 212,44 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 804.077,00 804.077,00 1.708.201,00 212,44 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 591.513,00 591.513,00 1.387.275,00 234,53 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 212.564,00 212.564,00 305.926,00 143,92 
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 0,00 0,00 15.000,00 0,00 
  ODHODKI 11.358.291,00 11.373.795,00 11.074.894,00 97,37 
40 TEKOČI ODHODKI 4.152.817,00 4.096.576,00 3.894.748,00 95,07 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 746.236,00 746.236,00 697.070,00 93,41 
4000 Plače in dodatki 612.024,00 610.761,00 579.248,00 94,84 
4001 Regres za letni dopust 20.074,00 20.074,00 19.092,00 95,11 
4002 Povračila in nadomestila 58.228,00 58.228,00 52.620,00 90,37 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 33.160,00 33.160,00 29.560,00 89,14 
4004 Sredstva za nadurno delo 20.200,00 21.463,00 14.000,00 65,23 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 138.150,00 138.150,00 132.870,00 96,18 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.710,00 57.710,00 55.900,00 96,86 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.590,00 46.590,00 45.200,00 97,02 
4012 Prispevek za zaposlovanje 410,00 410,00 420,00 102,44 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 680,00 680,00 700,00 102,94 
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 32.760,00 32.760,00 30.650,00 93,56 
402 Izdatki za blago in storitve 3.096.891,00 3.094.987,00 2.907.464,00 93,94 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 317.389,00 327.690,00 298.031,00 90,95 
4021 Posebni material in storitve 44.828,00 46.071,00 41.253,00 89,54 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 155.340,00 157.860,00 142.041,00 89,98 
4023 Prevozni stroški in storitve 172.684,00 174.924,00 147.968,00 84,59 
4024 Izdatki za službena potovanja 9.786,00 9.018,00 11.736,00 130,14 
4025 Tekoče vzdrževanje 1.940.813,00 1.911.034,00 1.848.453,00 96,73 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 60.548,00 71.166,00 56.313,00 79,13 
4027 Kazni in odškodnine 100,00 100,00 100,00 100,00 
4029 Drugi operativni odhodki 395.403,00 397.124,00 361.569,00 91,05 
403 Plačila domačih obresti 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 
409 Rezerve 165.540,00 111.203,00 151.344,00 136,10 
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Konto Opis Sprejeti proračun 
2012  

Ocena realizacije 
2012 

Proračun 2013 
Dopolnjen predlog 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

4090 Splošna proračunska rezervacija 94.671,00 40.334,00 80.000,00 198,34 
4091 Proračunska rezerva 69.525,00 69.525,00 70.000,00 100,68 
4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.344,00 1.344,00 100,00 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.789.292,00 2.846.866,00 2.805.316,00 98,54 
410 Subvencije 320.194,00 312.194,00 321.994,00 103,14 
4100 Subvencije javnim podjetjem 301.994,00 293.994,00 301.994,00 102,72 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.200,00 18.200,00 20.000,00 109,89 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 240.092,00 242.727,00 228.817,00 94,27 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 50.000,00 50.000,00 41.000,00 82,00 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00 
4119 Drugi transferi posameznikom 139.092,00 141.727,00 136.817,00 96,54 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 383.639,00 418.027,00 463.238,00 110,82 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 383.639,00 418.027,00 463.238,00 110,82 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.845.367,00 1.873.918,00 1.791.267,00 95,59 
4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 3.806,00 3.806,00 100,00 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.000,00 34.000,00 15.000,00 44,12 
4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00 
4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.824.296,00 1.833.847,00 1.755.696,00 95,74 
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00 0,00 14.500,00 0,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.224.360,00 4.243.208,00 4.224.929,00 99,57 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.224.360,00 4.243.208,00 4.224.929,00 99,57 
4200 Nakup zgradb in prostorov 255.000,00 255.000,00 85.000,00 33,33 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 9.300,00 1.740,00 18,71 
4202 Nakup opreme 52.173,00 52.755,00 21.690,00 41,11 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.730,00 10.286,00 59.500,00 578,46 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 673.259,00 683.859,00 587.000,00 85,84 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.425.942,00 2.444.507,00 2.806.036,00 114,79 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 71.938,00 68.938,00 120.000,00 174,07 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.649,00 6.062,00 3.000,00 49,49 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 728.669,00 712.501,00 540.963,00 75,92 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 191.822,00 187.145,00 149.901,00 80,10 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 116.822,00 120.099,00 119.901,00 99,84 
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4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 116.822,00 120.099,00 119.901,00 99,84 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 75.000,00 67.046,00 30.000,00 44,75 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 75.000,00 67.046,00 30.000,00 44,75 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  PRIHODKI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
  C. RAČUN FINANCIRANJA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 

  ODHODKI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 
550 Odplačila domačega dolga 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 
    -815.580,00 -815.580,00 -222.346,00 27,26 
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PU PK PP Konto Opis 
Sprejeti proračun 

2012  
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2012  
Proračun 2013 

Dopolnjen predlog  
Indeks 

8:7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01       OBČINSKI SVET 57.407,00 57.407,00 59.507,00 103,66 
  01     POLITIČNI SISTEM 57.407,00 57.407,00 59.507,00 103,66 
  0101     Politični sistem 57.407,00 57.407,00 59.507,00 103,66 
  01019001     Dejavnost občinskega sveta 57.407,00 57.407,00 59.507,00 103,66 
    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 53.900,00 53.900,00 56.000,00 103,90 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.700,00 19.700,00 20.100,00 102,03 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 31.600,00 31.600,00 33.300,00 105,38 
    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,00 3.507,00 3.507,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,00 3.507,00 3.507,00 100,00 
02       NADZORNI ODBOR 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
  0203     Fiskalni nadzor 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 2.500,00 2.000,00 80,00 
03       ŽUPAN 111.473,00 111.473,00 106.793,00 95,80 
  01     POLITIČNI SISTEM 111.473,00 111.473,00 106.793,00 95,80 
  0101     Politični sistem 111.473,00 111.473,00 106.793,00 95,80 
  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 111.473,00 111.473,00 106.793,00 95,80 
    20010101   Sredstva za plačilo župana 52.180,00 52.180,00 52.180,00 100,00 
      4000 Plače in dodatki 40.348,00 40.348,00 40.348,00 100,00 
      4001 Regres za letni dopust 692,00 692,00 692,00 100,00 
      4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,00 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 30,00 100,00 
      4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 40,00 100,00 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,00 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 45.893,00 45.893,00 41.213,00 89,80 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.673,00 29.923,00 27.230,00 91,00 
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      4021 Posebni material in storitve 2.709,00 2.679,00 2.560,00 95,56 
      4023 Prevozni stroški in storitve 200,00 200,00 200,00 100,00 
      4024 Izdatki za službena potovanja 4.676,00 4.673,00 4.626,00 98,99 
      4029 Drugi operativni odhodki 780,00 680,00 780,00 114,71 
      4119 Drugi transferi posameznikom 817,00 950,00 817,00 86,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.038,00 6.788,00 5.000,00 73,66 
    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,00 
      4024 Izdatki za službena potovanja 400,00 400,00 400,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 
04       OBČINSKA UPRAVA 10.990.680,00 11.006.184,00 10.711.234,00 97,32 
  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 39.197,00 39.197,00 29.197,00 74,49 
  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 24.707,00 24.707,00 14.707,00 59,53 
  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 24.707,00 24.707,00 14.707,00 59,53 
    20140104   Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 4.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00 
    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 20.707,00 20.707,00 12.707,00 61,37 
      4029 Drugi operativni odhodki 20.707,00 20.707,00 12.707,00 61,37 
  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 14.490,00 14.490,00 100,00 
  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 14.490,00 14.490,00 14.490,00 100,00 
    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 14.490,00 14.490,00 14.490,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 14.490,00 14.490,00 14.490,00 100,00 
  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 18.500,00 18.500,00 36.000,00 194,59 
  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 18.500,00 18.500,00 36.000,00 194,59 
  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 18.500,00 18.500,00 36.000,00 194,59 
    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 18.500,00 18.500,00 36.000,00 194,59 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 17.000,00 17.000,00 34.500,00 202,94 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 488.485,00 495.654,00 260.970,00 52,65 

  0402     Informatizacija uprave 41.323,00 41.863,00 29.160,00 69,66 
  04029001     Informacijska infrastruktura 33.474,00 34.061,00 24.160,00 70,93 
    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 33.474,00 34.061,00 24.160,00 70,93 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.900,00 5.110,00 4.900,00 95,89 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 17.510,00 17.510,00 13.760,00 78,58 
      4202 Nakup opreme 11.064,00 11.441,00 5.500,00 48,07 
  04029002     Elektronske storitve 7.849,00 7.802,00 5.000,00 64,09 
    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 7.849,00 7.802,00 5.000,00 64,09 
      4025 Tekoče vzdrževanje 1.200,00 1.740,00 2.000,00 114,94 
      4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.649,00 6.062,00 3.000,00 49,49 
  0403     Druge skupne administrativne službe 447.162,00 453.791,00 231.810,00 51,08 
  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 61.820,00 63.100,00 57.718,00 91,47 
    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 26.722,00 28.002,00 24.620,00 87,92 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.902,00 27.682,00 23.800,00 85,98 
      4021 Posebni material in storitve 820,00 320,00 820,00 256,25 
    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 35.098,00 35.098,00 33.098,00 94,30 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.098,00 25.098,00 28.098,00 111,95 
      4021 Posebni material in storitve 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 
  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 63.146,00 63.146,00 59.896,00 94,85 
    20070402   Izvedba občinskih prireditev 36.896,00 36.896,00 34.896,00 94,58 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.296,00 35.296,00 33.296,00 94,33 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 

    20070404   
Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 
2012 ) 26.250,00 26.250,00 25.000,00 95,24 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.250,00 26.250,00 25.000,00 95,24 
  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 322.196,00 327.545,00 114.196,00 34,86 
    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806,00 3.806,00 3.806,00 100,00 
      4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 3.806,00 3.806,00 100,00 
    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
    20010347   Pravno zastopanje občine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
    20010801   Nakup zgradb in prostorov 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 
    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 39.820,00 40.773,00 50.120,00 122,92 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.800,00 4.992,00 4.800,00 96,15 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 11.700,00 16.628,00 25.000,00 150,35 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.320,00 13.153,00 14.320,00 108,87 
    20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 68.300,00 72.467,00 30.000,00 41,40 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 68.300,00 72.467,00 30.000,00 41,40 
    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 8.499,00 8.270,00 97,31 
      4025 Tekoče vzdrževanje 8.270,00 8.499,00 8.270,00 97,31 
  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 782.494,00 795.396,00 706.013,00 88,76 
  0603     Dejavnost občinske uprave 782.494,00 795.396,00 706.013,00 88,76 
  06039001     Administracija občinske uprave 687.274,00 687.274,00 612.031,00 89,05 
    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 628.440,00 628.440,00 561.000,00 89,27 
      4000 Plače in dodatki 429.200,00 429.200,00 386.100,00 89,96 
      4001 Regres za letni dopust 14.532,00 14.532,00 13.000,00 89,46 
      4002 Povračila in nadomestila 40.708,00 40.708,00 36.000,00 88,43 
      4003 Sredstva za delovno uspešnost 27.800,00 27.800,00 25.000,00 89,93 
      4004 Sredstva za nadurno delo 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 
      4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,00 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 40.500,00 40.500,00 36.000,00 88,89 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 32.500,00 32.500,00 29.200,00 89,85 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 280,00 280,00 280,00 100,00 
      4013 Prispevek za starševsko varstvo 470,00 470,00 470,00 100,00 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 25.000,00 25.000,00 22.500,00 90,00 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 3.610,00 3.610,00 3.610,00 100,00 
      4024 Izdatki za službena potovanja 3.610,00 3.610,00 3.610,00 100,00 
    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 29.404,00 29.404,00 27.641,00 94,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 22.904,00 22.904,00 21.141,00 92,30 
    20010326   Drugi operativni odhodki 21.730,00 21.726,00 15.930,00 73,32 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.758,00 1.758,00 1.358,00 77,25 
      4021 Posebni material in storitve 150,00 146,00 150,00 102,74 
      4027 Kazni in odškodnine 100,00 100,00 100,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 19.722,00 19.722,00 14.322,00 72,62 
    20010330   Izobraževanje zaposlenih 4.090,00 4.094,00 3.850,00 94,04 
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      4029 Drugi operativni odhodki 4.090,00 4.094,00 3.850,00 94,04 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 95.220,00 108.122,00 93.982,00 86,92 

    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 27.950,00 28.833,00 25.010,00 86,74 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.950,00 24.033,00 22.010,00 91,58 
      4202 Nakup opreme 5.000,00 4.800,00 3.000,00 62,50 
    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.346,00 47.160,00 42.800,00 90,75 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.346,00 47.160,00 42.800,00 90,75 
    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 8.620,00 8.968,00 11.128,00 124,09 
      4023 Prevozni stroški in storitve 8.620,00 8.968,00 11.128,00 124,09 
    20010319   Najemnine in zakupnine 13.304,00 13.861,00 13.304,00 95,98 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.304,00 13.861,00 13.304,00 95,98 
    20010802   Nakup prevoznih sredstev 0,00 9.300,00 1.740,00 18,71 
      4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 9.300,00 1.740,00 18,71 
  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 196.772,00 198.097,00 194.501,00 98,18 
  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 196.772,00 198.097,00 194.501,00 98,18 
  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 
    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 6.723,00 8.000,00 118,99 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 7.000,00 8.277,00 7.000,00 84,57 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 181.772,00 183.097,00 179.501,00 98,04 
    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 128.422,00 129.327,00 125.501,00 97,04 
      4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 2.905,00 0,00 0,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,00 18.000,00 16.000,00 88,89 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 106.422,00 108.422,00 109.501,00 101,00 

    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 53.350,00 53.770,00 54.000,00 100,43 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.350,00 53.770,00 54.000,00 100,43 
  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 40.290,00 44.352,00 40.000,00 90,19 
  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 40.290,00 44.352,00 40.000,00 90,19 
  08029001     Prometna varnost 15.290,00 15.290,00 15.000,00 98,10 
    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 15.290,00 15.290,00 15.000,00 98,10 
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      4021 Posebni material in storitve 4.126,00 4.126,00 4.000,00 96,95 
      4025 Tekoče vzdrževanje 1.164,00 1.164,00 1.000,00 85,91 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
  08029002     Notranja varnost 25.000,00 29.062,00 25.000,00 86,02 
    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 25.000,00 29.062,00 25.000,00 86,02 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 29.062,00 25.000,00 86,02 
  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 5.000,00 7.153,00 14.200,00 198,52 
  1003     Aktivna politika zaposlovanja 5.000,00 7.153,00 14.200,00 198,52 
  10039001     Povečanje zaposljivosti 5.000,00 7.153,00 14.200,00 198,52 
    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 5.000,00 7.153,00 14.200,00 198,52 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.000,00 7.153,00 14.200,00 198,52 
  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.972,00 78.972,00 101.518,00 128,55 
  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 42.705,00 42.705,00 44.535,00 104,29 
  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42.705,00 42.705,00 44.535,00 104,29 
    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 28.065,00 28.047,00 29.535,00 105,31 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,00 9.982,00 10.000,00 100,18 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 0,00 0,00 10.800,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 18.065,00 18.065,00 8.735,00 48,35 

    20110122   Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 3.200,00 3.218,00 5.000,00 155,38 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.200,00 3.218,00 5.000,00 155,38 
    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 6.440,00 6.440,00 5.000,00 77,64 
      4202 Nakup opreme 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
  1104     Gozdarstvo 36.267,00 36.267,00 56.983,00 157,12 
  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 36.267,00 36.267,00 56.983,00 157,12 
    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 36.267,00 36.267,00 56.983,00 157,12 
      4025 Tekoče vzdrževanje 21.063,00 21.063,00 21.063,00 100,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 204,00 204,00 204,00 100,00 
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      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.000,00 35.716,00 238,11 

  12     
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 2.351,00 2.351,00 3.351,00 142,54 

  1206     
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 2.351,00 2.351,00 3.351,00 142,54 

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2.351,00 2.351,00 3.351,00 142,54 
    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 2.351,00 2.351,00 3.351,00 142,54 
      4029 Drugi operativni odhodki 2.351,00 2.351,00 3.351,00 142,54 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2.060.759,00 2.062.099,00 2.196.214,00 106,50 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 1.708.759,00 1.710.099,00 2.179.714,00 127,46 
  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 323.345,00 323.345,00 300.000,00 92,78 
    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 323.345,00 323.345,00 300.000,00 92,78 
      4025 Tekoče vzdrževanje 323.345,00 323.345,00 300.000,00 92,78 
  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 872.872,00 872.872,00 1.378.000,00 157,87 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih 
cest 802.872,00 802.872,00 1.278.000,00 159,18 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 135.000,00 0,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 690.344,00 690.344,00 1.093.000,00 158,33 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 112.528,00 112.528,00 50.000,00 44,43 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 70.000,00 70.000,00 100.000,00 142,86 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.000,00 58.480,00 50.000,00 85,50 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 15.000,00 11.520,00 50.000,00 434,03 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 65.412,00 66.752,00 47.714,00 71,48 
    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 61.200,00 62.540,00 46.114,00 73,74 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.086,00 5.341,00 7.300,00 136,68 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.714,00 11.695,00 7.314,00 62,54 
      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 4.377,00 5.000,00 114,23 
      4029 Drugi operativni odhodki 11.500,00 12.141,00 11.500,00 94,72 
      4202 Nakup opreme 12.400,00 12.400,00 6.500,00 52,42 
      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.500,00 3.056,00 1.500,00 49,08 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000,00 13.530,00 7.000,00 51,74 
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    20160307   Kataster občinskih cest 4.212,00 4.212,00 1.600,00 37,99 
      4025 Tekoče vzdrževanje 4.212,00 4.212,00 1.600,00 37,99 
  13029004     Cestna razsvetljava 382.310,00 382.310,00 354.000,00 92,60 
    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 90.000,00 90.000,00 81.000,00 90,00 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.000,00 54.558,00 54.000,00 98,98 
      4025 Tekoče vzdrževanje 30.000,00 35.442,00 27.000,00 76,18 
    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 292.310,00 292.310,00 273.000,00 93,39 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 289.310,00 288.310,00 270.000,00 93,65 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 64.820,00 64.820,00 100.000,00 154,27 
    20160209   Južna razbremenilna cesta 14.820,00 14.820,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 14.820,00 14.820,00 0,00 0,00 

    20160210   Severna razbremenilna cesta 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200,00 
      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000,00 10.000,00 50.000,00 500,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 40.000,00 40.000,00 50.000,00 125,00 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 352.000,00 352.000,00 16.500,00 4,69 
  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 352.000,00 352.000,00 16.500,00 4,69 
    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 351.000,00 351.000,00 16.000,00 4,56 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 331.959,00 331.959,00 15.000,00 4,52 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 19.041,00 19.041,00 1.000,00 5,25 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 
  14     GOSPODARSTVO 460.711,00 460.711,00 588.281,00 127,69 
  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 8.081,00 8.081,00 11.781,00 145,79 
  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 8.081,00 8.081,00 11.781,00 145,79 
    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 7.081,00 7.081,00 10.781,00 152,25 
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      4021 Posebni material in storitve 1.553,00 1.553,00 1.553,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 0,00 0,00 3.700,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 2.128,00 2.128,00 2.128,00 100,00 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 452.630,00 452.630,00 576.500,00 127,37 
  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 452.630,00 452.630,00 576.500,00 127,37 
    20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 

    20120101   Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 190.000,00 190.000,00 180.000,00 94,74 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 190.000,00 190.000,00 180.000,00 94,74 
    20120205   Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 190.000,00 190.000,00 180.000,00 94,74 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 190.000,00 190.000,00 180.000,00 94,74 
    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus 23.000,00 23.000,00 17.000,00 73,91 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 23.000,00 23.000,00 17.000,00 73,91 

    20120307   ReNaTus 0,00 0,00 175.000,00 0,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 175.000,00 0,00 
    20140102   Brezmejna doživetja kulturne dediščine - CULTH:EX 24.630,00 24.630,00 0,00 0,00 
      4025 Tekoče vzdrževanje 5.976,00 5.976,00 0,00 0,00 
      4202 Nakup opreme 11.424,00 11.424,00 0,00 0,00 
      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.230,00 7.230,00 0,00 0,00 
  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.957.299,00 1.960.780,00 1.813.815,00 92,50 
  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.947.299,00 1.950.780,00 1.808.815,00 92,72 
  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 168.000,00 170.953,00 119.000,00 69,61 
    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 
    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 40.000,00 40.000,00 20.000,00 50,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000,00 40.000,00 20.000,00 50,00 
    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 68.000,00 70.953,00 39.000,00 54,97 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.500,00 22.000,00 8.500,00 38,64 
      4025 Tekoče vzdrževanje 500,00 0,00 500,00 0,00 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.000,00 14.953,00 1.000,00 6,69 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 18.000,00 13.000,00 72,22 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.779.299,00 1.779.827,00 1.689.815,00 94,94 

    20170201   
Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter 
čiščenje 1.217.231,00 1.217.759,00 1.226.815,00 100,74 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.640,00 3.168,00 12.640,00 398,99 
      4025 Tekoče vzdrževanje 902.416,00 902.416,00 900.000,00 99,73 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.000,00 13.000,00 5.000,00 38,46 
      4029 Drugi operativni odhodki 35.000,00 35.000,00 37.000,00 105,71 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 272.175,00 264.175,00 272.175,00 103,03 
    20170206   Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie 288.768,00 288.768,00 301.000,00 104,24 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 288.768,00 288.768,00 301.000,00 104,24 
    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 210.000,00 210.000,00 156.000,00 74,29 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 138.000,00 138.000,00 126.000,00 91,30 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 62.000,00 62.000,00 30.000,00 48,39 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 33.300,00 33.300,00 3.000,00 9,01 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 33.300,00 33.300,00 3.000,00 9,01 

    20170502   Staro jedro Grad 30.000,00 30.000,00 3.000,00 10,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 30.000,00 3.000,00 10,00 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 

  15059001     
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 
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    20110125   Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 
      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.207.102,00 1.212.082,00 1.275.004,00 105,19 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 136.164,00 138.372,00 124.500,00 89,97 
  16029003     Prostorsko načrtovanje 136.164,00 138.372,00 124.500,00 89,97 
    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 136.164,00 138.372,00 124.500,00 89,97 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,00 470,00 2.400,00 510,64 
      4021 Posebni material in storitve 19.264,00 21.972,00 25.000,00 113,78 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 116.000,00 115.930,00 97.100,00 83,76 

  1603     Komunalna dejavnost 839.882,00 842.654,00 920.895,00 109,29 
  16039001     Oskrba z vodo 484.016,00 485.288,00 498.529,00 102,73 
    20170102   Vodotoki 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 
    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 32.000,00 160,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 32.000,00 160,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 459.016,00 460.288,00 456.529,00 99,18 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.360,00 7.632,00 6.360,00 83,33 
      4029 Drugi operativni odhodki 350,00 350,00 350,00 100,00 
      4100 Subvencije javnim podjetjem 13.819,00 13.819,00 13.819,00 100,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 411.000,00 424.000,00 376.000,00 88,68 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 27.487,00 14.487,00 60.000,00 414,16 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.500,00 9.000,00 10.000,00 111,11 
    20170103   Vzdrževanje pokopališč 7.500,00 9.000,00 10.000,00 111,11 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,00 9.000,00 10.000,00 111,11 
  16039003     Objekti za rekreacijo 303.500,00 305.000,00 368.500,00 120,82 
    20080108   Spoznavajmo svet igral 500,00 500,00 58.500,00 ####### 
      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 58.000,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 500,00 500,00 500,00 100,00 
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    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 303.000,00 304.500,00 310.000,00 101,81 
      4025 Tekoče vzdrževanje 303.000,00 304.500,00 310.000,00 101,81 
  16039004     Praznično urejanje naselij 18.000,00 16.500,00 17.000,00 103,03 
    20170406   Praznično urejanje naselij 18.000,00 16.500,00 17.000,00 103,03 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 500,00 2.000,00 400,00 
      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.000,00 11.000,00 10.000,00 90,91 
  16039005     Druge komunalne dejavnosti 26.866,00 26.866,00 26.866,00 100,00 
    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 26.866,00 26.866,00 26.866,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.339,00 16.339,00 16.339,00 100,00 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.527,00 5.101,00 4.527,00 88,75 
      4025 Tekoče vzdrževanje 3.000,00 3.026,00 3.000,00 99,14 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 2.400,00 3.000,00 125,00 
  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 124.118,00 124.118,00 120.609,00 97,17 
  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.000,00 40.000,00 50.000,00 125,00 
    20180401   Nakup stanovanja 40.000,00 40.000,00 50.000,00 125,00 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 40.000,00 40.000,00 50.000,00 125,00 
  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 79.118,00 79.118,00 65.609,00 82,93 
    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 75.509,00 75.509,00 62.000,00 82,11 
      4025 Tekoče vzdrževanje 45.149,00 45.149,00 32.000,00 70,88 
      4029 Drugi operativni odhodki 30.360,00 30.360,00 30.000,00 98,81 
    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609,00 3.609,00 3.609,00 100,00 
      4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.344,00 1.344,00 100,00 
      4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00 
  1606     Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 106.938,00 106.938,00 109.000,00 101,93 
  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 45.000,00 48.000,00 39.000,00 81,25 
    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 45.000,00 48.000,00 39.000,00 81,25 
      4029 Drugi operativni odhodki 45.000,00 48.000,00 39.000,00 81,25 
  16069002     Nakup zemljišč 61.938,00 58.938,00 70.000,00 118,77 
    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 61.938,00 58.938,00 70.000,00 118,77 
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      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 61.938,00 58.938,00 70.000,00 118,77 
  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 75.700,00 103.311,00 63.000,00 60,98 
  1702     Primarno zdravstvo 52.700,00 52.700,00 40.000,00 75,90 
  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 52.700,00 52.700,00 40.000,00 75,90 
    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 52.700,00 52.700,00 40.000,00 75,90 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.700,00 52.700,00 40.000,00 75,90 
  1707     Drugi programi na področju zdravstva 23.000,00 50.611,00 23.000,00 45,44 
  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 15.000,00 34.000,00 15.000,00 44,12 
    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 15.000,00 34.000,00 15.000,00 44,12 
      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.000,00 34.000,00 15.000,00 44,12 
  17079002     Mrliško ogledna služba 8.000,00 16.611,00 8.000,00 48,16 
    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 8.000,00 16.611,00 8.000,00 48,16 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000,00 16.611,00 8.000,00 48,16 
  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 923.593,00 923.594,00 826.000,00 89,43 
  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 35.000,00 34.998,00 12.000,00 34,29 
  18029001     Nepremična kulturna dediščina 35.000,00 34.998,00 12.000,00 34,29 
    20070704   Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 5.000,00 4.998,00 2.000,00 40,02 
      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 4.998,00 2.000,00 40,02 
    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 30.000,00 30.000,00 10.000,00 33,33 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 30.000,00 10.000,00 33,33 

  1803     Programi v kulturi 300.200,00 300.202,00 301.400,00 100,40 
  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 245.200,00 245.200,00 236.400,00 96,41 
    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 245.200,00 245.200,00 236.400,00 96,41 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 193.800,00 193.800,00 185.000,00 95,46 
      4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 
  18039003     Ljubiteljska kultura 30.000,00 30.002,00 55.000,00 183,32 
    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000,00 30.002,00 55.000,00 183,32 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,00 30.002,00 55.000,00 183,32 
  18039005     Drugi programi v kulturi 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00 
    20150503   Festivalna dvorana 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00 
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      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00 
  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 588.393,00 588.394,00 512.600,00 87,12 
  18059001     Programi športa 561.793,00 561.793,00 475.000,00 84,55 
    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 166.472,00 210.472,00 200.000,00 95,02 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.716,00 30.524,00 10.000,00 32,76 
      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.625,00 8.000,00 75,29 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 134.756,00 169.323,00 182.000,00 107,49 
    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 184.000,00 140.000,00 160.000,00 114,29 
      4025 Tekoče vzdrževanje 184.000,00 140.000,00 125.000,00 89,29 
      4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 35.000,00 0,00 
    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 158.800,00 158.800,00 110.000,00 69,27 
      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.000,00 28.000,00 35.000,00 125,00 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 120.000,00 120.000,00 75.000,00 62,50 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 

    20150507   
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-
drugi stroški 52.521,00 52.521,00 5.000,00 9,52 

      4029 Drugi operativni odhodki 52.521,00 52.521,00 5.000,00 9,52 
  18059002     Programi za mladino 26.600,00 26.601,00 37.600,00 141,35 
    20100101   Sredstva za delo z mladimi 26.600,00 26.601,00 37.600,00 141,35 
      4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,00 2.501,00 2.500,00 99,96 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.100,00 24.100,00 35.100,00 145,64 
  19     IZOBRAŽEVANJE 1.884.459,00 1.889.276,00 1.839.170,00 97,35 
  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.027.924,00 1.028.357,00 973.174,00 94,63 
  19029001     Vrtci 1.027.924,00 1.028.357,00 973.174,00 94,63 
    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 837.924,00 836.711,00 833.174,00 99,58 
      4029 Drugi operativni odhodki 5.924,00 5.924,00 1.174,00 19,82 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 832.000,00 830.787,00 832.000,00 100,15 
    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 90.000,00 90.000,00 70.000,00 77,78 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 90.000,00 90.000,00 70.000,00 77,78 
    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 50.000,00 42.046,00 20.000,00 47,57 
      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 50.000,00 42.046,00 20.000,00 47,57 
    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 50.000,00 59.600,00 50.000,00 83,89 
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      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 59.600,00 50.000,00 83,89 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 680.000,00 682.084,00 711.000,00 104,24 
  19039001     Osnovno šolstvo 670.000,00 672.084,00 699.000,00 104,00 
    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 110.000,00 110.000,00 99.000,00 90,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 110.000,00 110.000,00 99.000,00 90,00 
    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 300.000,00 312.540,00 400.000,00 127,98 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 250.000,00 270.758,00 350.000,00 129,27 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 41.782,00 50.000,00 119,67 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 85.000,00 79.460,00 35.000,00 44,05 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 85.000,00 79.460,00 35.000,00 44,05 
    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 175.000,00 170.084,00 165.000,00 97,01 
      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 145.084,00 160.000,00 110,28 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 25.000,00 25.000,00 5.000,00 20,00 

  19039002     Glasbeno šolstvo 10.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00 
    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 10.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00 
  1906     Pomoči šolajočim 176.535,00 178.835,00 154.996,00 86,67 
  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 176.535,00 178.835,00 154.996,00 86,67 
    20040303   Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov OŠ 20.000,00 20.000,00 19.996,00 99,98 
      4119 Drugi transferi posameznikom 4.504,00 4.504,00 4.500,00 99,91 
      4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.496,00 15.496,00 15.496,00 100,00 
    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 156.535,00 158.835,00 135.000,00 84,99 
      4023 Prevozni stroški in storitve 146.064,00 145.863,00 125.000,00 85,70 
      4119 Drugi transferi posameznikom 10.471,00 12.972,00 10.000,00 77,09 
  20     SOCIALNO VARSTVO 458.800,00 458.800,00 428.000,00 93,29 
  2002     Varstvo otrok in družine 53.600,00 53.600,00 44.600,00 83,21 
  20029001     Drugi programi v pomoč družini 53.600,00 53.600,00 44.600,00 83,21 
    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 
    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 50.000,00 50.000,00 41.000,00 82,00 
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      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 50.000,00 50.000,00 41.000,00 82,00 
  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 405.200,00 405.200,00 383.400,00 94,62 
  20049002     Socialno varstvo invalidov 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 
    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 
      4119 Drugi transferi posameznikom 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 
  20049003     Socialno varstvo starih 270.000,00 270.000,00 245.000,00 90,74 
    20050203   Sofinanciranje nege na domu 70.000,00 70.000,00 60.000,00 85,71 
      4119 Drugi transferi posameznikom 70.000,00 70.000,00 60.000,00 85,71 

    20050402   
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih 180.000,00 180.000,00 160.000,00 88,89 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 180.000,00 180.000,00 160.000,00 88,89 
    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 20.000,00 20.000,00 25.000,00 125,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.000,00 20.000,00 133,33 
  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00 
    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 
      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

    20180303   
Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno 
ogroženim 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 
      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00 
  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 
    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 
  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 41.800,00 41.800,00 45.000,00 107,66 
    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 16.800,00 16.800,00 25.000,00 148,81 
      4119 Drugi transferi posameznikom 16.800,00 16.800,00 25.000,00 148,81 
    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 
  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 146.000,00 146.000,00 146.000,00 100,00 
  2201     Servisiranje javnega dolga 146.000,00 146.000,00 146.000,00 100,00 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 146.000,00 146.000,00 146.000,00 100,00 
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    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 
      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 
    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00 
      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00 
    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 
      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 
  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 164.196,00 109.859,00 150.000,00 136,54 
  2302     Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 69.525,00 69.525,00 70.000,00 100,68 
  23029001     Rezerva občine 69.525,00 69.525,00 70.000,00 100,68 
    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 69.525,00 69.525,00 70.000,00 100,68 
      4091 Proračunska rezerva 69.525,00 69.525,00 70.000,00 100,68 
  2303     Splošna proračunska rezervacija 94.671,00 40.334,00 80.000,00 198,34 
  23039001     Splošna proračunska rezervacija 94.671,00 40.334,00 80.000,00 198,34 
    20010501   Tekoča proračunska rezerva 94.671,00 40.334,00 80.000,00 198,34 
      4090 Splošna proračunska rezervacija 94.671,00 40.334,00 80.000,00 198,34 
05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 36.841,00 36.841,00 36.841,00 100,00 
  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 36.841,00 36.841,00 36.841,00 100,00 
  0602     Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 36.841,00 36.841,00 36.841,00 100,00 
  06029001     Delovanje ožjih delov občin 36.841,00 36.841,00 36.841,00 100,00 
    20010701   KS Bled 11.175,00 11.175,00 11.175,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.762,00 8.762,00 8.762,00 100,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.413,00 2.413,00 2.413,00 100,00 
    20010703   KS Ribno 8.089,00 8.089,00 8.089,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.109,00 5.028,00 5.109,00 101,61 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 480,00 640,00 480,00 75,00 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.421,00 2.500,00 103,26 
    20010704   KS Zasip 5.091,00 5.091,00 5.091,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.766,00 2.761,00 2.773,00 100,43 
      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.325,00 2.330,00 2.318,00 99,48 
    20010705   KS Bohinjska Bela 6.598,00 6.598,00 6.598,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.998,00 5.998,00 5.998,00 100,00 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 100,00 100,00 
      4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 100,00 100,00 100,00 
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      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 400,00 100,00 
    20010706   KS Rečica 5.888,00 5.888,00 5.888,00 100,00 
      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.808,00 5.808,00 5.808,00 100,00 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80,00 80,00 80,00 100,00 

06       
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
BLED IN BOHINJ 299.390,00 299.390,00 298.519,00 99,71 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 299.390,00 299.390,00 298.519,00 99,71 
  0603     Dejavnost občinske uprave 299.390,00 299.390,00 298.519,00 99,71 
  06039001     Administracija občinske uprave 299.390,00 299.390,00 298.519,00 99,71 
    20010901   MIR Bled in Bohinj 299.390,00 299.390,00 298.519,00 99,71 
      4000 Plače in dodatki 142.476,00 141.213,00 152.800,00 108,21 
      4001 Regres za letni dopust 4.850,00 4.850,00 5.400,00 111,34 
      4002 Povračila in nadomestila 16.500,00 16.500,00 15.600,00 94,55 
      4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.360,00 5.360,00 4.560,00 85,07 
      4004 Sredstva za nadurno delo 5.200,00 6.463,00 4.000,00 61,89 
      4009 Drugi izdatki zaposlenim 100,00 100,00 100,00 100,00 
      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.510,00 13.510,00 16.200,00 119,91 
      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.090,00 11.090,00 13.000,00 117,22 
      4012 Prispevek za zaposlovanje 100,00 100,00 110,00 110,00 
      4013 Prispevek za starševsko varstvo 170,00 170,00 190,00 111,76 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.410,00 4.410,00 4.800,00 108,84 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.628,00 8.697,00 7.750,00 89,11 
      4021 Posebni material in storitve 6.206,00 5.275,00 2.170,00 41,14 
      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.273,00 12.174,00 19.920,00 163,63 
      4023 Prevozni stroški in storitve 17.800,00 19.893,00 11.640,00 58,51 
      4024 Izdatki za službena potovanja 1.100,00 335,00 3.100,00 925,37 
      4025 Tekoče vzdrževanje 6.208,00 5.889,00 6.160,00 104,60 
      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 24.764,00 26.665,00 20.529,00 76,99 
      4029 Drugi operativni odhodki 6.800,00 5.446,00 3.800,00 69,78 
      4202 Nakup opreme 10.845,00 11.250,00 6.690,00 59,47 

          11.498.291,00 11.513.795,00 11.214.894,00 97,40 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OD 2013 DO 2016 IN DALJE 

NRP Prog.klas.(PK) Postavka(PP) Konto Opis 2013 2014 2015 2016 po 2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07-20010801-1       Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1803     Programi v kulturi 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20070701-1       Investicijsko vzdrževanje knjižnic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  1803     Programi v kulturi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

07-20130301-1       Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

  14     GOSPODARSTVO 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 2.128,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

07-20140101-7       Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 8.115,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20160209-1       Južna razbremenilna cesta ( JRC ) 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
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  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

    20160209   Južna razbremenilna cesta 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

07-20160209-3       Severna razbremenilna cesta 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

    20160210   Severna razbremenilna cesta 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

07-20170102-2       
Obnova poškodovanih odsekov strug 
hudournikov 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  16039001     Oskrba z vodo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20170102   Vodotoki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
07-20170104-
117a       Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  1603     Komunalna dejavnost 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  16039001     Oskrba z vodo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 
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      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

07-20170201-
112a       Obnova meteorne kanalizacije v občini 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse 
za obremenjevanje voda ) 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
07-20170202-
114       Obnova magistralnih vodovodov 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  16039001     Oskrba z vodo 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
07-20170205-
87       Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 12.000,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 12.000,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 12.000,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 12.000,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 12.000,00 12.000,00 525.000,00 500.000,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 12.000,00 12.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

07-20170205-
88       Center za ravnanje z odpadki Gorenjske 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170209-
116a       Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

    20170209   
Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z 
odpadki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
07-20170303-
113a       

Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( 
WTE ) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
07-20170404-
82       JR - projekti in obratovalni monitoring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170204   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 
razsvetljave 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20200301-1       Nakup zemljišč 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  1606     Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

  16069002     Nakup zemljišč 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

20010301-0       Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

      4202 Nakup opreme 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

20010311-1       
Parkirne ure in druga telekomunikacijska 
oprema 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

      4202 Nakup opreme 6.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

20010314-2       
Ukrepi za umirjanje prometa (prometna 
signalizacija in drugo) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  08029001     Prometna varnost 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20010344-2       Investicijsko vzdrževanje parkirišč 3.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 
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  1302     Cestni promet in infrastruktura 3.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 3.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 3.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 

20010802-1       Nakup avtomobilov 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20010802   Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010802-2       Nakup motornih koles in motorjev 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

  06039001     Administracija občinske uprave 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

    20010901   
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled 
in Bohinj 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

20010803-3       Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

  0402     Informatizacija uprave 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

  04029001     Informacijska infrastruktura 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

      4202 Nakup opreme 5.500,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 6.000,00 

20010805-0       Nakup programske opreme ( 2012 ) 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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  0402     Informatizacija uprave 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  04029002     Elektronske storitve 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

20010901-0       
Nakup računalniške, programske in 
komunikacijske opreme 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

  06039001     Administracija občinske uprave 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

    20010901   
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled 
in Bohinj 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 4.450,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 

20010901-1       Nakup pisarniškega pohištva - MIR 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

  06039001     Administracija občinske uprave 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

    20010901   
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled 
in Bohinj 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

20010901-5       MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

  0603     Dejavnost občinske uprave 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

  06039001     Administracija občinske uprave 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

    20010901   
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled 
in Bohinj 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 1.140,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

20020401-8       
"Jurček Hom" - vlaganje najemnika v 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  0403     Druge skupne administrativne službe 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20020402-0       
Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 
2012 ) 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

  0403     Druge skupne administrativne službe 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,00 34.000,00 54.000,00 14.000,00 304.000,00 

20020404-0       Investicijska vlaganja v javna stranišča 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  16039005     Druge komunalne dejavnosti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

20020405-0       
Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 
2012 ) 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  0403     Druge skupne administrativne službe 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

20030101-0       Nakup opreme za CZ 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20030123-7       
PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS 
Jesenice ) 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

    20030201   
Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne 
varnosti 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.501,00 13.081,00 12.661,00 7.194,00 0,00 

20030201-1       Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

    20030201   
Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne 
varnosti 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000,00 68.000,00 68.000,00 65.000,00 300.000,00 

20030201-2       Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    20030201   
Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne 
varnosti 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20030201-3       
Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 
2012 ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20030201   
Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne 
varnosti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20040501-1       
Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po 
prioritetnem programu šole 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

  19039001     Osnovno šolstvo 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 38.000,00 38.000,00 28.000,00 28.000,00 

20040601-1       Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled 165.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 165.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 165.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 

  19039001     Osnovno šolstvo 165.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 165.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 160.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

20040603-1       Energetska sanacija - OŠ Bled 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

  19039001     Osnovno šolstvo 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 400.000,00 100.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.500.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 350.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

20060401-1       Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
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  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  19029001     Vrtci 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20060404-1       
Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca 
Bled 50.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

  19     IZOBRAŽEVANJE 50.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 50.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

  19029001     Vrtci 50.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 50.000,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 1.950.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070706-1       " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070707-1       Arheološke točke v občini Bled 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  14     GOSPODARSTVO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

    20070707   Označevanje točk zanimivosti v občini 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

20080108-1       Spoznavajmo svet igral 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1603     Komunalna dejavnost 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16039003     Objekti za rekreacijo 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20080108   Spoznavajmo svet igral 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20090301-0       Investicije v Zdravstveni dom Bled 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  1702     Primarno zdravstvo 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20120306-1       Sofinanciranje RDO Gorenjske 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  14     GOSPODARSTVO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20120307-1       ReNaTus 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

  14     GOSPODARSTVO 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20120307   ReNaTus 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 175.000,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 

20130101-1       
Subvencioniranje obr.mere za naložbe v 
podjetništvo 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  14     GOSPODARSTVO 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20130101   Subvencioniranje obrestne mere 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20140101-10       Celostni razvoj čebelarskega središča 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20140101-12       SLOW Tourism ( čolnarna ) 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20140103   Slow tourism ( čolnarna ) 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-1       Vzdrževanje in obnova športnih objektov 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  18059001     Programi športa 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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20150103-2       Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

  18059001     Programi športa 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

20150503-1       Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  1803     Programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  18039005     Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20160104-1       Gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  1104     Gozdarstvo 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.716,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20160201-2       Kolodvorska cesta ( 2012 ) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 40.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

20160201-4       
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 680.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 
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  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 680.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 680.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 680.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 680.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 795.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135.000,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 650.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 535.000,00 160.000,00 155.000,00 150.000,00 145.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170103-1       Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

  1603     Komunalna dejavnost 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

    20170103   Vzdrževanje pokopališč 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

20170104-1       Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1603     Komunalna dejavnost 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16039001     Oskrba z vodo 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170104   Ureditev katastra komunalnih vodov 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170202-1       Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

  16039001     Oskrba z vodo 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 



12. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 18. december 2012          

 

101 

 

NRP Prog.klas.(PK) Postavka(PP) Konto Opis 2013 2014 2015 2016 po 2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 

20170202-14       
Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - 
nepredvidene obnove 185.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 185.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 185.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

  16039001     Oskrba z vodo 185.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 185.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

20170202-16       " Staro jedro Mlino " ( 2012) 490.000,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 323.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 323.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 258.000,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 258.000,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 258.000,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 65.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170204   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 
razsvetljave 65.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 65.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 122.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 122.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 122.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse 
za obremenjevanje voda ) 46.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 76.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 
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  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 45.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1603     Komunalna dejavnost 45.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

  16039001     Oskrba z vodo 45.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 45.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 45.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170204-2       KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  16039004     Praznično urejanje naselij 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    20170406   Praznično urejanje naselij 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20170204-9       
Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini 
Bled " 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

    20170204   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 
razsvetljave 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 170.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 

20170206-5       "Vaško jedro Rebr " 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    20170204   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 
razsvetljave 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse 
za obremenjevanje voda ) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1603     Komunalna dejavnost 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16039001     Oskrba z vodo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170303-0       
Plačilo drugih storitev in dokumentacije za 
gradnjo kanalizacijskega sistema 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170403-2       Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  1603     Komunalna dejavnost 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  16039001     Oskrba z vodo 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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20170500-1       
Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD 
BOHINJSKA BELA" 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170502-1       Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20170502   Staro jedro Grad 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170503-1       Blejska promenada 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

    20170503   
Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in 
trgov 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.525.000,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.500.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 

20180401-0       Nakup stanovanj 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

    20180401   Nakup stanovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
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      4200 Nakup zgradb in prostorov 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

20190101-1       Prostorsko načrtovanje - drugo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 

20190101-14       Komasacija ZN Koritno 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-2       OPN Občine Bled 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 41.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-9       Vaško jedro Bohinjska Bela 155.000,00 445.000,00 0,00 0,00 0,00 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20110123   
Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na 
podeželju 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
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      4202 Nakup opreme 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 150.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 150.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 150.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

    20160201   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 
krajevnih cest 150.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 150.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

20260104-1       
Odplačilo kredita HYPO  ( ŠD Bled + 
telovadnica OŠ Gorje ) 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

  2201     Servisiranje javnega dolga 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.000,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

20260105-1       
Odplačilo kredita HYPO  (vodovod in 
kanalizacija ) 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

  2201     Servisiranje javnega dolga 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000,00 70.300,00 0,00 0,00 0,00 

          4.514.830,00 5.775.121,00 4.223.401,00 3.941.394,00 7.117.700,00 
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NAMENSKI PRIHODKI ZA NAMENSKE ODHODKE  
 
Konto Opis Znesek Postavka Opis Znesek 

Turistična taksa in s turizmom povezani odhodki 

704704 Turistična taksa 600.000 

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 180.000 

20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 180.000 

20150102 
Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne 

infrastrukture 
160.000 

20170110 Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 60.000 

20120306 Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus 17.000 

20170502 Staro jedro Grad 3.000 

600.000 600.000 

Športna, kulturna in turistična infrastruktura 

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger 
na srečo 

150.000 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 110.000 

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 26.866 

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 55.000 

71030602 Koncesija - Adria plin 50.000 
20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000 

20070706 Sodarjeva domačija v Bodeščah 10.000 

703001 
Davek od premoženja od prostorov za počitek in 

rekreacijo 
15.000 20150503 Festivalna dvorana 10.000 

74000153 MKGP / Nabava opreme za KUD Ribno 13.000 20150507 
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-

drugi stroški 
5.000 

71309914 
Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim 

vlakcem 
6.250 20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 5.000 

7000 Dohodnina 9.616 20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000 

243.866 243.866 
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Javne površine, parki, poti in parkirišča 

71300001 
Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in 

obč.upr. 
300.000 

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 310.000 
74000151 MGRT - ESRR / Razvoj regij "ReNaTus" 124.000 

74000137 
SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem 

kopališču" 
86.700 

20120307 ReNaTus 175.000 
74000133 

SVLR ( OP Slovenija-Avstrija 2007-2013) - 
COULTH:EX-za investicije 23.568 

74010105 Prihodki drugih občin : ReNaTus 10.000 20010344 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 46.114 

71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno 3.250 20140103 Slow tourism ( čolnarna ) 16.000 

7000 Dohodnina 4.096 20070707 Označevanje točk zanimivosti v občini 4.500 

551.614 551.614 

Mednarodno sodelovanje 

74040001 
Agencija za izob.,avdio.in kulturo - EACEA / Free 

Movement 
15.000 

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 36.000 

71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf 6.000 

71419964 Turizem Bled-povrnitev str. Alpenpearls 6.000 

71030002 
Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli 

d.d. 
6.000 

71030412 
Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega stolpa) v 

Veliki Zaki (Polak) 
1.500 

7000 Dohodnina 1.500 

36.000 36.000 
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MIR, zaščita in reševanje 

7120 Globe in druge denarne kazni 184.500 

20010901 
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in 

Bohinj 
301.797 7032 Davki na dediščine in darila 120.000 

74010017 
Občina Bohinj - povr.str.plače redarjev ( Bohinj 100%  in 

inšpektor 50%) 
113.607 

74000412 
SVLR - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled - 

Bohinj 
69.070 

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 125.501 74010016 Občina Bohinj - povrnitev mat.str. 20.815 

7000 Dohodnina 16.306 

74000110 MORS - sredstva za požarno takso 15.400 20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 54.000 

74010018 
Občina Bohinj-povr.str.-podporne službe 

(finance,kadrovska,administrator) 
7.380 20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 25.000 

71030101 Prihodki od najema parkirišč 4.000 20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.000 

74010020 Občina Bohinj - povr.str.od nakupov OS za MIR 2.690 20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 15.000 

74010019 
Občina Bohinj - povr.str.od najemnin za MIR 

(vozila,računalniki,pohištvo) 
2.220 20010316 Nakup in vzdrževanje vozil 8.620 

703100 Davek na vodna plovila 2.000 20150101 Zavarovalne premije za objekte 8.270 

74010013 Občina Gorje-povr.str.-GSM pozivanje 200 20110124 Varstvo in oskrba živali 5.000 

558.188 558.188 

Vodovodi 

7000 Dohodnina 191.156 

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 456.529 
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 150.000 

71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o. 113.073 

704706 Občinske takse od pravnih oseb 2.400 

71031201 
Prih. od podelj. koncesij za vodno pravico - zamudne 

obresti 
400 20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 500 

457.029 457.029 
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Odvajanje odpadnih voda 

71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o. 539.000 

20170201 
Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter 

čiščenje 
1.226.815 71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o. 429.000 

71030405 
Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-

ju 
272.175 

71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo 250.000 20170206 
Gradnja in obnova meteorne kanalizacijie ( iz Takse za 

obremenjevanje voda ) 
301.000 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 156.000 

74010106 Občina Gorje - pokrivanje obveznosti do WTE 66.500 20260105 Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 75.000 

704700 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda 
60.000 20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 5.000 

7000 Dohodnina 50.140 20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 3.000 

1.766.815 1.766.815 

Ravnanje z odpadki 

704719 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov 
20.000 

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 39.000 
71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center 16.000 

74010101 Občina Gorje - za zbirni center 21.692 
20170209 Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000 

7000 Dohodnina 1.308 

59.000 59.000 

Javna razsvetljava 

7000 Dohodnina 230.000 
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 273.000 

71030605 Koncesija - Javna razsvetljava 60.000 

74000149 MGRT - EKS / UJR1 "Prenova javne razsvetljave" 64.000 20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 81.000 

354.000 354.000 
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Prometna infrastruktura 

703003 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih 

oseb 
748.000 

20160201 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih 

cest 1.278.000 
74000150 MGRT - ESRR / Razvoj regij "Staro jedro Mlino" 454.099 

703004 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih 

oseb 
374.000 20160101 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih 
cest 

300.000 

74000139 MKGP ( Razvoj podeželja) - "Vaško jedro Boh. Bela " 50.000 20160210 Severna razbremenilna cesta 100.000 

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 30.000 20170503 
Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in 

trgov 
100.000 

7000 Dohodnina 123.501 20160307 Kataster občinskih cest 1.600 

1.779.600 1.779.600 

Gozdovi, kmetijstvo in podeželje 

7000 Dohodnina 85.800 
20080108 Spoznavajmo svet igral 58.500 

74000152 MKGP / Postavitev otroških igral 25.064 

74000101 MKGP - za vzdrževanje gozdnih cest 20.000 
20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.983 

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.752 

74000105 RAGOR - "Kako se pa pri vas reče" 6.220 20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 29.535 

71030001 Doro turist - najem zemljišča 2.182 20110122 Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000 

150.018 150.018 

Stanovanjski programi 

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 50.000 

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 62.000 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 25.000 

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 20.000 

74000404 
MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za 

stanovanja 
11.218 

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 6.500 

7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 5.000 

703005 
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča 
5.000 

75000101 Anuitete od stan.kreditov - po letu 1996 ( po doh.ključu ) 4.000 
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7.000 Dohodnina 3.501 

71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled 2.754 

71309910 AMICUS-trženje in upr. z reklamnimi panoji 2.300 

20180401 Nakup stanovanja 50.000 

71030118 
Najemnina - ZD Ribno - ITP Nadja Dežman s.p., 

Dekorativa Dežman d.o.o. 
1.840 

71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p. 1.670 

71030121 Najemnina ZD Ribno - Pekarna Planika 1.600 

71039913 
Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na 

javnem dob 
1.600 

71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon 1.530 

71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija 1.000 

71030411 Prih. od drugih najemnin - od stavbnih zemljišč 1.000 

75000102 Anuitete od stan.kreditov - do leta 1996 ( po doh.ključu ) 1.000 

71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled 1.000 

703201 Zamudne obresti davkov občanov 1.000 

71410034 
Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, 

telekom,IB) 
700 

20180303 
Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno 

ogroženim 
37.000 

71410031 Ref.str. - UE Radovljica 600 

71030003 Prihodki od oddaje v najem - drugo 600 

71410002 
Prihodki od poslanih opominov (obrest, 
str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov) 

500 

71309903 Cifra- plakatiranje 450 

20180302 Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000 
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 250 

71410042 Ref.str.-Pekarna Planika-Izletniška 11, Ribno 200 

71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno 200 

71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno-Gašperšič Iztok 200 

20180105 Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609 
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 196 

710310 
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger 

na srečo 100 

71309908 Drugi prihodki od prodaje 100 

157.609 157.609 

Osnovna šola 
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74000138 
SVLR ( Švicarski finančni mehanizem ) - "Energetska 

sanacija OŠ Bled" 
304.000 

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 400.000 
7.000 Dohodnina 141.000 

74000148 MGRT / 21. člen ZFO 120.000 20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 165.000 
565.000 565.000 

Odplačilo kreditov 

74010103 
Občina Gorje-nakazilo po mediaciji-za telovadnico OŠ 

Gorje 
37.422 

20260104 Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 65.000 74010012 
Občina Gorje-povr.str.-obrok za kredit Hypo-telovadnica 

OŠ Gorje 
22.300 

7000 Dohodnina 10.278 

74010011 
Občina Gorje-povr.str.-obresti za kredite Hypo-

telovadnica OŠ Gorje 1.000 20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000 

71.000 71.000 

Nerazporejena sredstva dohodnine za ostale izdatke proračuna 

7000 Dohodnina 3.462.806 

Delovanje organov občine, občinske administracije in upravljanje z občinskim 
premoženjem; programi na prostorsko-komunalnem področju, izobraževanje, 
sociala, zdravstvo, šport, kultura; proračunska rezerva, financiranje in drugo. 

  Prenos iz 2012 222.346 

71030115 Najemnina - Jurček Hom 7.320 

71419965 Družinski pomočnik-vračilo iz SPIZ-a 4.680 

74000411 ZZZS - refundacija plač - bolniške nad 30 dni, nega 1.000 

74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo 100 

3.698.252 3.698.252 
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6) Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 
– 2020 
 
 
 
 

- gradivo bo posredovano naknadno - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitve Občinskega 

razvojnega programa 2009 – 2020. 
 
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA: zunanja sodelavka iz podjetja K&Z Svetovanje, 

d.o.o. mag. Slavka Zupan in višja svetovalka za razvojne 
projekte mag. Petra Perko  
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7) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Turizma 

Bled za leto 2013. 
 
PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar  
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Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 

Cesta svobode 11, SI – 4260 Bled 
Tel: +386 4 5780 500 

info@dzt.bled.si 
www.bled.si 

 
 

 

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT 
TURIZMA BLED   

za leto 2013 
 

 

PREDLOG 
 
 
 

Bled, november 2012 
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Uvod 

 
Leta 2012 se je ponovno dokazalo, da je turistična dejavnost  zelo odporna in kljub trajajoči 
finančni krizi po svetu beleži pozitivne rezultate. 
Tako na nacionalnem nivoju kot tudi na lokalnem je turizem v letu 2011 beležil več prihodov 
in več nočitev kot v letu 2010. Tudi začasni podatki za leto 2012 kažejo pozitiven trend pri 
ustvarjenih nočitvah, tako v Sloveniji kot tudi na Bledu. 
Ustvarjenih  nočitev je torej več, kako pa je s finančnimi kazalci? Po informacijah s strani 
naših partnerjev iz gospodarstva, bodo v letu 2012 realizirali zastavljene finančne plane. 
Kljub pozitivnim trendom pa ostaja dejstvo, da je tudi leto 2012 še vedno zelo obremenjeno 
s finančno krizo in finančni rezultati niso vedno primerljivi s pozitivnimi indeksi pri nočitvah.  
Posledice ukinjanja avio povezav z ljubljanskim letališčem še najbolj občutimo na 
Gorenjskem, saj imamo ravno v Julijskih Alpah poleg Ljubljane največ  avio gostov. Tudi to je 
eden od razlogov, da nikakor ne moremo povečati števila gostov iz Velike Britanije, kjer smo 
v zadnjih 5 letih zabeležili največji padec; število ustvarjenih nočitev se je prepolovilo.  
Že sedaj je jasno, da veliko prekomorskih gostov prileti v Evropo na druga letališča (Dunaj, 
Budimpešta, Zagreb).  
Predvsem so to gosti iz azijskih držav (Japonska, naraščajo Tajvan in Koreja, prihajajo Indijci 
in Kitajci). Res je, da ti gosti ostanejo na Bledu predvsem  eno noč, vendar gre za skupine, ki 
prihajajo na Bled vse leto. Prodajna politika posameznih podjetij, pa mora skrbeti, da se 
obdrži pravo razmerje med različnimi strukturami gostov in, da se doseže prava cena. 
Leto 2012 je bilo tudi drugo leto, ko smo na Turizmu Bled vodili aktivnosti RDO Gorenjska. Ni 
jih bilo malo in bile so zahtevne. Za leto  2013 smo si zastavili zelo visoke cilje, ki bodo 
zahtevali tudi večje finančne vložke. Po dveh letih lahko napišemo, da zaupamo našim 
partnerjem, saj smo zelo korektno sodelovali z vsemi 18 občinami in, da smo z dobro izvedbo 
projekta in doslednim poročilom imeli dobre izkušnje tudi z MGRT. 
Naš največji izziv v letu 2013 bo uspešna implementacija »zelene kartice Gorenjske« in 
obdržati zaupanje partnerjev tudi v nadaljevanju, saj se projekt zaključi leta 2013. 
Lahko rečem, da je sodoben »visitor center«, ki ga Bled nujno potrebuje in, ki bi imel 
pomembno vlogo za vso regijo, v naših planih že zadnjih 10 let. 
In vse kaže, da ga bomo kmalu dočakali. RENATUS – regijsko turistično središče in 
naravovarstveni center v sodelovanju s TNP; še nikoli ni bil tako blizu realizacije kot je sedaj. 
Projektu bomo v letu 2013 posvetili veliko pozornosti in skupaj s kolegi s TNP dorekli vsebine 
in aktivnosti novega središča. 
Glede na novosti, ki jih prinaša novi zakon o turizmu – povišanje turistične takse z 1,01 € na 
1,3 € ter oprostitev 50% olajšave za kampiste (šele z letom 2014) ter ob upoštevanju rasti 
nočitev lahko realno pričakujemo povečanje  prilivov iz naslova turizma. Zato verjamemo, da 
bomo skupaj z Občino Bled in partnerji  zagotovili sredstva za realizacijo našega plana. 

Področje delovanja in plan dela za leto 2013  

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občine. Na 
priporočilo Občine Bled je Turizem Bled v letu 2009 podal na MG vlogo za podaljšanje  
statusa, da deluje v javnem interesu in prejel pozitiven sklep Ministrstva za gospodarstvo, da 
je status podaljšan za naslednje pet- letno obdobje. 
V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za  izvajanje programa dela in 
aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z  aktom o  ustanovitvi v okviru svojega delovanja 
zagotavlja:  
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- oblikovanje  celovite turistične ponudbe občine Bled, 
- delovanje  turistično informacijskega centra- TIC pri TD Bled , 
- promocijo turistične ponudbe, 
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp, Slovenije in njune promocije, 
- vključevanje aktivnosti turističnih društev  
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
- organizacijo in izvajanje velikih prireditev, 
- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov. 

Namenska sredstva iz naslova turistične takse, ki se v proračunu namenijo delovanju 
turizma, predstavljajo pomemben del  v programu Turizma Bled, ostala sredstva pridobimo z 
združevanjem sredstev zainteresiranih podjetij in z lastno realizacijo.  

Izhodišča za delovanje 

Plan aktivnosti je usklajen na različnih nivojih in upošteva sodelovanje različnih deležnikov: 

1. turistično gospodarstvo v destinaciji 
2. sodelovanje v skupnosti JA 
3. aktivnosti na regijskem nivoju – RDO Gorenjska 
4. aktivnosti na nacionalnem nivoju – STO  
5. Občinski razvojni program 2009 – 2020. 

 
Ključni poudarki programa dela Turizma Bled: 
 

- Razvojni projekti – RDO Gorenjska, RENATUS, Kongresni urad Bled 
- Trajnostni razvoj – ni dvoma, da se na Bledu turizem lahko razvija samo v 

sozvočju z občutljivim naravnim okoljem. Tudi naše članstvo v združenju Alpskih 
Perl nas vedno znova opozarja na številne možnosti trajnostnega delovanja v 
turizmu 

- Sodelovanje vseh deležnikov povezanih s turizmom na lokalnem nivoju 
- Spremljanje in implementacija nacionalnih poudarkov razvoja turizma za 

Slovenijo – aktivna, zdrava, zelena  
- Mednarodni dogodki: 2. Festival Travel Zoom, 3  evropska prvenstva na Bledu, 

EuroBasket 2013  
 

Ključni produkti, ki jih bomo razvijali in tržili v letu 2013: 
 

1. Bled kot poslovno kongresna destinacija  
2. Bled – nosilec regijskega razvoja turizma - RDO Gorenjska  
3. Aktivne počitnice v Triglavskem narodnem parku 
4. Naravno okolje, zeleni turizem – »green, active helathy« 
5. Gastronomija 

 
Komunikacijska strategija: 
 

- Ključni evropski trgi – med najpomembnejše evropske trge vsekakor sodijo Italija, 
Nemčija, Velika Britanija, Madžarska ter Hrvaška in Srbija. Na vseh omenjenih trgih 
želimo povečati našo prisotnost in s promocijskimi aktivnostmi povečati število 
gostov iz tega območja 
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- Ostali evropski trgi – v preteklosti smo na nacionalnem nivoju premalo vlagali v trge 
Beneluxa in Francije, kljub velikemu potencialu, ki ga ti trgi imajo. Večali bomo tudi 
naše aktivnosti v Španiji (kljub krizi imamo 18% rast v nočitvah), nordijske države, 
Češke, Poljske , Izrael…  

- Prekomorski trgi  - njihov delež se iz leta v leto povečuje. Američanom in Japoncem so 
se že v letu 2012 pridružili še Tajvanci in Korejci, v letu 2013 pa glede na naše 
dosedanje aktivnosti že pričakujemo več nočitev tudi iz Kitajske in Indije 

- Slovensko tržišče ne bomo zanemarili, tako dnevnih obiskovalcev dogodkov in 
prireditev kot tudi gostov, ki pridejo na Bled za več dni 

 

Vsebinska in finančna struktura programa dela  

 
Glede na napovedi in trende zadnjih let pričakujemo 3 % povečanje števila nočitev v letu 
2013 v primerjavi z letom 2012. Vendar bodo v hotelskih podjetjih  več poudarka namenili 
doseganju boljših cen, kar pa bo mogoče samo v povezavi z boljšo storitvijo in inovativnostjo. 
 
Pritiski na zniževanje stroškov se  nadaljujejo, zato se zavedamo pomena sodelovanja na 
področju skupnih tržnih nastopov in promocijskih aktivnosti, saj bomo  le na ta način dosegli 
racionalizacijo in optimalno delitev stroškov; najprej delitev med JA, nato med blejskimi 
turističnimi deležniki in seveda promocijske aktivnosti na ravno RDO Gorenjska. 
Skupni projekti pri katerih na osnovi letnih dogovorov o sodelovanju združujemo aktivnosti 
in sredstva s turističnim gospodarstvom so:  skupni nastopi na sejmih in borzah, propagandni 
materiali,  obiski študijskih skupin in novinarjev,  programi pospeševanja in trženja zime.  
V zadnjih treh letih so se proračunska sredstva za delovanje Turizma Bled gibala od 370.000 
€ do 395.000 €, kar predstavlja cca 70 % zbrane turistične takse.  
Letna rast  prilivov iz naslova zbrane  turistične takse je bila v zadnjih treh letih 5% (tudi 
zaradi uvajanja plačila pavšalne turistične takse in poostrenega sistema nadzora prijavljenih 
nočitev). V letu 2013 je planiranih 600.000 € zbrane turistične takse v proračunu Občine 
Bled. 
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Tabela št. 1: Sredstva namenjena turističnim projektom v proračunu Občine Bled za   leto 
2013 
 

 Namen  Znesek (€) Delež 

 Označevanje točk zanimivosti v občini 4.500 0,5% 

 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000 2,3% 

 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 180.000 20,7% 

 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 180.000 20,7% 

 Sofinanciranje RDO Gorenjska  17.000 2,0% 

 ReNaTus* 470.155 53,9% 

 SKUPAJ 871.655 100% 

Vir: Občina Bled: Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2012 (http://obcina.bled.si) 
 *Projekt ReNaTus bo sofinanciran s sredstvi EU-ESSR v 85% deležu (brez ddv) in bo realiziran 
v dveh letih  
2013 in 2014 
 
 

Sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu 

 
V skladu z novim sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov 
zbrane turistične takse namenja 180.000 € za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu ter 
180.000 € za izvedbo projektne dejavnosti. 
Turizem Bled, ki ima status delovanja v javnem interesu poleg svojega delovanja zagotavlja 
tudi delovanje turistično – informacijskega centra oz. TIC-a, ki ga  opredeljuje tudi zakon o 
pospeševanju turizma ter delovanje Turističnega društva Bled kot delovanje civilnega 
sektorja družbe, v želji za spodbujanje turistične zavednosti v kraju. 
 
 
Tabela št. 2: Sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled  in TD Bled v javnem interesu 
 
 

  PLAN PLAN  PLAN 2013 PLAN 2013 

  2012 2013 sredstva TT ostali viri 

Stroški dela 135.000 135.000 110.000 25.000 

Stroški materiala in storitev 
ter amortizacija  41.000 40.000 30.000 10.000 

Turistično-informacijska 
dejavnost in delovanje TD Bled 50.000 40.000 40.000 0 

SKUPAJ 226.000 215.000 180.000 35.000 

 

 

V skladu z zakonom smo dolžni zagotavljati delovanje turistično-informacijskega centra, ki 
deluje v javnem interesu in to aktivnost v skladu s pogodbo o sodelovanju opravlja TD Bled,    
kar se je izkazalo kot dobra in  racionalna rešitev. Zaradi povečanja števila obiskovalcev TIC-a 
se je pojavila potreba po vsaj dveh mestih za informatorje in po možnosti povečati prostore. 
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Sofinanciranje projektnih dejavnosti Turizma Bled 
 

Graf št. 1: 

 
 
Tabela št. 3: Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 
 

 
Razvojni projekti  90.000 50% 

 
Kongresni urad (Travel zoom, TNG) 16.000 9% 

 
RDO Gorenjska 15.000 8% 

 
Sprehajalne poti 2.000 1% 

 
Trženje tur. infrastrukture: 

 
- EP Kegljanje 5.000 3% 

 
- EP broomball 2.000 1% 

 
- EP Taekwando 5.000 3% 

 
Zima na Bledu: 

 
- Ski pass / ski bus 15.000 8% 

 
- Urejanje tekaških prog (Bled, Pokljuka) 1.000 1% 

 
- Programi pospeševanja zime 29.000 16% 

 
Krajevna promocija 50.000 28% 

 
Tiskani promocijski materiali 12.000 7% 

 
Multimedijske predstavitve 5.000 3% 

 
Obiski novinarjev in študijskih skupin 4.000 2% 

 
Sejemski nastopi in GIZ 12.000 7% 

 
Oglaševanje v medijih 2.000 1% 

 
Spletna stran www.bled.si 12.000 7% 

 Velike medn. prireditve (Planica 2019, biatlon, Eurobasket) 3.000 2% 

 
Organizacija prireditev 40.000 22% 

 
Blejski dnevi 20.000 11% 

 
Čarobni dan 10.000 6% 

 
Gala novoletni koncert 2.000 1% 

 
Blejsko poletje: sejem, NZB v TPC 2.000 1% 

 
Druge prireditve 3.000 2% 

 
Druge velike prireditve                         3.000 2% 

 
SKUPAJ 180.000 100% 
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Tabela št. 4: Financiranje razvojnih projektov  
 
  PLAN PLAN  PLAN 2013 PLAN 2013 

  2012 2013 sredstva TT ostali viri 

Kongresni urad  
(Travel zoom, TNG) 42.000 31.000 16.000 15.000 

RDO Gorenjska 304.800 380.020 15.000 365.020 

Sprehajalne poti 21.000 2.000 2.000 0 

Trženje tur. infrastrukture: 5.000       

- EP Kegljanje   5.000 5.000 0 

- EP broomball   2.000 2.000 0 

- EP Taekwando   5.000 5.000 0 

- Lastna realizacija 12.000 15.000 0 15.000 

Zima na Bledu:         

- Ski pass / ski bus 50.000 50.000 15.000 35.000 

- Urejanje tekaških prog (Bled, Pokljuka) 1.000 1.000 1.000 0 

- Programi pospeševanja zime 29.000 33.000 29.000 4.000 

Razvojni projekti skupaj 464.800 524.020 90.000 434.020 

 
 
 

Aktivnosti v letu 2013 in nadaljevanje v letu 2014 

 

 

1. Razvojni projekti 

 

 

Kongresni urad Bled 
 
V letu 2012 smo postali član Kongresnega urada Slovenije z jasnimi cilji - povečanja števila 
kongresov in poslovnih dogodkov predvsem  v obdobju od novembra do marca.  
Osnovni namen KU Bled  je promocija in trženje Bleda kot kongresne in incentive destinacije, 
pridobivanje tako nacionalnih kakor tudi mednarodnih dogodkov in profesionalizacija 
kongresne dejavnosti na Bledu. Deluje kot profesionalni posrednik med organizatorji oz. 
naročniki dogodkov in ponudniki storitev ter podpornimi organizacijami, katerim skupni cilj 
je najti čim bolj ustrezno rešitev za organizacijo in izvedbo dogodka.  

V letu 2012 smo na treh vodenih delavnicah pripravili brošuro – »Kongresni Bled 2020«. 
Brošuro bomo skupaj s partnerji medijsko predstavili v začetku leta 2013 in izkoristili 
dogodek za nadaljnjo promocijo Bleda kot kongresne destinacije. Zastavili smo si cilje in 
kazalce s katerimi bomo čim hitreje dosegli vizijo – »najbolj zaželena in navdihujoča 
trajnostna kongresna destinacija v Alpah.   

Planirana sredstva so namenjena za aktivno delovanje KU Bled, ki bo zastopal splošne 
interese kongresne destinacije Bled na specializiranih sejmih in borzah:  Conventa 
Ljubljana, IMEX Frankfurt in EIBTM Barcelona, urejal spletno stran kongresnega turizma in 
izvajal študijske obiske specializiranih skupin. 
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Poleg tega bomo v letu 2013 izpeljali dva zelo odmevna dogodka: 

- Festival Travel Zoom, Bled 2013  - gre za mednarodno konferenco strateškega in 
kreativnega marketinga v turizmu. Tridnevno konferenco kjer bodo nastopili številni 
ugledni predavatelji iz Slovenije in tujine bodo obiskali domači in tuji udeleženci  
željnih novih znanj in izkušenj. Glavna organizatorja sta  Fakulteta za turistične študije 
– Turistica in marketinška agencija Go.Mice, soorganizator pa Turizem Bled in Sava 
hoteli Bled. 

- Konferenca TNG – Slovenija bo prihodnje leto gostila enega največjih turističnih 
dogodkov Velike Britanije, The Travel Network Group konferenco. Na Bledu bo med 
17. in 19. majem 2013 potekala letna konferenca konzorcija The Travel Network 
Group, pod katerega spadajo združenja Worldchoice, Travel Trust Association, 
Independent Travel Experts in nekaj manjših združenj. V konzorcij je vključenih 800 
turističnih agentov. Za Slovenijo in Bled pomeni poleg poslovnih koristi konferenca 
tudi pozornost medijev, tako domačih kot tujih. Na konferenci bodo namreč prisotni 
poleg turističnih agentov in operaterjev tudi predstavniki britanskih medijev. Po 
izvedbi konference pa se načrtuje tudi tržnokomunikacijska kampanja.  
Konferenca lahko razvije bolj močne vezi med slovensko in britansko turistično 
industrijo. Je tudi priložnost, da Slovenija okrepi prepoznavnost kot privlačna 
turistična destinacija za britanske goste.  

 

RDO Gorenjska  
 
V letu 2012 smo z delovanjem RDO Gorenjska dokazali, da smo se sposobni povezovati in 
svoje aktivnosti skoncentrirati v projekte, ki so za vse partnerje pomembni in prinašajo tudi 
konkreten rezultat.  
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne 
destinacijske organizacije. 
Po uspešno izpeljanem programu aktivnosti v letu 2011 in 2012, ki so ga podprli in 
sofinancirali tako na Ministrstvu za gospodarstvo kot tudi svet regije Gorenjske, smo si v UO 
RDO zastavili tudi ambiciozne načrte za leto 2013 – implementacija »zelene kartice 
Gorenjske« ter uspešna izpeljava promocijskih aktivnostih na trgih Velike Britanije, Nemčije 
Italije. V letu 2013 bomo za RDO Gorenjska izdali kar nekaj tiskovin:  

- Program prireditev na Gorenjskem za leto 2013 (v več jezikovnih verzijah) 

- Družinski vodnik po Gorenjski 

- Katalog ponudnikov zelene kartice 
 

 
Projekt »Zdravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki«  - projekt LAS gorenjska košarica 
 
Glavnino sredstev smo v ta projekt vložili že v letu 2012. Projekt vodi  Zavod za kulturo Bled, 
ki je tudi prijavitelj. V letu 2013 bomo nadaljevali s pilotno pričetim projektom oživljanja 
Riklijeve dediščine in tudi danes aktualnega produkta iskanja zdravja in dobrega počutja 
(wellness) in kakovostnega ter aktivnega preživljanja prostega časa. Otvoritev prenovljenih 
Riklijevih sprehajalnih poti pod gradom bomo izkoristili za skupno promocijo tega produkta. 
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Trženje TI objektov 
 
Turizem Bled v vse svoje promocijske aktivnosti in tiskovine vključuje objekte turistične 
infrastrukture. Objekte uvrščamo v svoje programe in jih z nekaterimi prireditvami tudi 
uspešno tržimo. Med pomembnejše dogodke, ki združujejo trženje TI in pripomorejo k boljši 
zasedenosti turističnih kapacitet sta vsekakor majski Alpski večer in novembrska Narodno 
zabavna HIT parada.  
Pridobili smo pomembne  kandidature za večja mednarodna tekmovanja, ki bodo 
pomembno prispevala tako k boljši zasedenosti kapacitet (na posameznem prvenstvu bo od 
200 do 700 udeležencev), promociji in splošni potrošnji v kraju. Realizacija le-teh (Evropsko 
prvenstvo v kegljanju, Evropsko prvenstvo v taekwondoju, Evropsko prvenstvo v broomballu) 
je v veliki meri odvisna od našega sodelovanja. 
Za vsa prvenstva se prijavljajo panožne zveze, ki pa ne morejo zagotoviti vseh sredstev za 
pokrivanje stroškov (najem dvorane, otvoritvena in zaključna slovesnost, sprejemi…).  V 
tesnem sodelovanju z glavnim organizatorjem in seveda planiranjem sredstev za 
soorganizacijo prvenstva bomo na Bledu v letu 2013 imeli kar tri evropska prvenstva. 
 
Mednarodno sodelovanje: 
 
Alpine Pearls  
Združenje Alpine Pearls je v letu 2012 pridobilo novega člana; avstrijsko občino Weissensee, 
tako da ima sedaj združenje 27 članov. 
V letu 2013 planiramo strokovno ekskurzijo za vse člane, ki bo vključevala novo članico 
Weissensee in Bled. Kot gostitelju se bomo lahko dodatno predstavili ne samo 
predstavnikom 26 občin, ampak tudi izkoristili priložnost za dodatno promocijo v vseh 
skupnih akcijah na spletu. 
Veseli nas, da so v zadnjem letu tudi hoteli postali bolj aktivni na tem področju s pripravo 
»soft mobility« paketov. Vključili pa smo tudi Triglavski narodni park s svojimi programi 
dogodkov. 
 
Partnerski dogovor s Henleyem 
Mesto Henley ob ustju Temze ima izjemno pomembno mesto za veslaški šport. Tam se vsako 
leto odvija kraljeva veslaška regata, ki si jo res ogleda tudi kraljica. Na pobudo našega 
veleposlanika v Londonu in mestnih svetnikov v Henleyu bi pričeli postopke za partnersko 
povezovanje z Bledom. Pričakujemo uradno delegacijo v letu 2013 in skupen promocijski 
dogodek (veslaški seveda); tako na Bledu kot v Angliji. 
 
Zima na Bledu 
 
V zadnjih nekaj letih smo sicer naredili napredek pri popestritvi decembrskega dogajanja na 
Bledu. Program Advent, Božič in Silvestrovanje na Bledu so pripomogli k boljši zasedenosti 
kapacitet in k boljšemu počutju lokalnih prebivalcev in obiskovalcev. Letos bomo tudi prvi 
izvedli dogodek – dan potice na blejskem otoku, ki bo 8.12. 
V letu 2013 bomo še nadgradili dogodke, ki so pomembni za trženje zime kot npr. Pokal 
Bleda v zimskem plavanju, ki bo 23.02.2013 ter dodatni programi vezani na zimske 
aktivnosti. 
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Konferenco  agentov iz Velike Britanije, ki o bomo na Bledu gostili maja, bomo izkoristili za 
promocijo zimskih doživetij na Bledu in se dodatno angažirali pri promociji avio povezave 
med Londonom in Ljubljano, ki jo bo v letu 2013 uvedel angleški tour operator Inghams. 
Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass je še vedno osnovni element naše zimske 
ponudbena Bled, kljub temu, da smo v lanskem letu morali izpustiti kar dve partnerski 
smučišči, ki nista obratovali, t.j. Kobla in Straža. Kobla tudi v sezoni 2012/2013 ne bo 
obratovala, vendar vsi upamo, da bomo že prihodnje leto lahko vključili v svoje nove zimske 
programe novo smučišče 2864 v Boh. Bistrici. Še vedno tudi upamo, da se bo našla rešitev za 
domače smučišče Straža za obratovanje vsaj čez praznike in med vikendi. 
V primeru ugodnih snežnih razmer seveda računamo tudi na tekaške proge po Bledu. Podprli 
bomo tudi realizacijo projekta tekaške proge v kampu v Veliki Zaki. 
V vse zimske programe vključujemo tudi Pokljuko s svojim potencialom v zimskih športih; 
biatlonski center, krpljanje, smučišče Viševnik je vključeno v ski pass… 
 
 

1. Krajevna promocija  
 

Krajevna promocija vključuje različna orodja tržnega komuniciranja. Želje oz. zahteve so 
vsekakor višje od realnih možnosti in verjetno bomo tudi pri realizaciji aktivnostih morali 
upoštevati finančne možnosti.  
Vsekakor pa je pri načrtovanju aktivnosti potrebno upoštevati trende na tržišču in realno 
stanje v Sloveniji in na Bledu. 
Nacionalna struktura gostov na Bledu je zelo razpršena kar zahteva več aktivnosti na 
različnih trgih. Domači gostje ustvarijo le 7% nočitev, med tujimi le 3 države (Italija, Nemčija, 
VB) ustvarijo preko 10 % nočitev. 
Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na prioritete destinacije, dolžino bivanja in 
potrošnjo. 
 

Za blejski turizem  so avio povezave izjemno pomembne 
Bled ima kar od 20 do 25 % avio gostov, zato smo vsekakor med prvimi, ki nosi posledice 
zapletov na tem področju (ukinitev avio linij domače Adrie in tujih avio prevoznikov). 
Spremljanje statističnih podatkov nam pove kdaj je bila ukinjena redna linija Ljubljana – 
Dublin, Ljubljana – Oslo in vsekakor je ukinitev Adriine povezave Ljubljana – London imela 
negativne in nenadomestljive učinke na zimsko sezono 2012/2013. 
Na Bledu bomo ostali aktivni pri promociji in trženju na prekomorskih trgih s poudarkom na 
ZDA in Japonski. Smo ena redkih destinacij, ki aktivno podpira odpiranje na novih 
prekomorskih trgih (Indija, Kitajska…) 
Prizadevali si bomo, da bi goste (oz. agencije) s programi prepričali, da bi gostje ostali v 
destinaciji dalj časa, saj imajo prekomorske destinacije najkrajše dobe bivanja. 
Vključevali se bomo v skupne promocijske aktivnosti nove javne agencije SPIRIT, ki bo 
povezala STO, JAPTI in TIO in upamo, da bomo res občutili pozitivne sinergijske učinke, ki naj 
bi jih ta združitev prinesla. 
 
Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali dobro sodelovanje z našimi veleposlaništvi in skupaj z 
gospodarsko diplomacijo, ki je postala pomemben partner turizmu izpeljali skupne projekte. 
V letu 2012 jih je bilo kar nekaj v Nemčiji, Angliji, Japonskem in Danskem 
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Tabela št. 5: Število nočitev po pomembnejših državah v letu 2010 in 2011 na Bledu 
 

2010 2011 % I 11/10 

ITALIJA 69.179 66.856 12% 97 

V. BRITANIJA 62.361 59.554 10% 95 

NEMČIJA 53.768 58.768 10% 109 

SLOVENIJA 40.305 38.994 7% 97 

ZDA 27.081 30.160 5% 111 

NIZOZEMSKA 31.937 29.962 5% 94 

HRVAŠKA 21.426 25.164 4% 117 

JAPONSKA 27.341 22.452 4% 82 

AVSTRIJA 15.795 19.560 3% 124 

SRBIJA 16.498 19.249 3% 117 

IZRAEL 22.875 19.136 3% 84 

BELGIJA 10.894 16.343 3% 150 

MADŽARSKA 13.604 15.152 3% 111 

RUSIJA 12.878 14.220 2% 110 

FRANCIJA 11.910 13.347 2% 112 

DRUGE 111.738 122.839 21% 110 

SKUPAJ 549.590 571.756 100% 104 
Vir: SURS 

 

Tabela št. 6: Število nočitve v hotelih, kampu in penzionih po pomembnejših državah od januarja 
do oktobra v letu 2011 in 2012 na Bledu 
 

jan - okt 2011 jan - okt 2012 % I 12/11 

NEMČIJA 49.354 52.956 11 107 

ITALIJA 49.761 47.978 10 96 

V. BRITANIJA 44.363 39.764 8 90 

NIZOZEMSKA 27.785 30.800 7 111 

SLOVENIJA 28.005 27.666 6 99 

ZDA 25.462 27.407 6 108 

JAPONSKA 20.051 25.453 5 127 

HRVAŠKA 19.610 20.083 4 102 

IZRAEL 13.664 17.144 4 125 

BELGIJA 14.594 14.837 3 102 

RUSIJA 11.720 13.741 3 117 

SRBIJA 14.850 13.693 3 92 

MADŽARSKA 12.129 13.569 3 112 

AVSTRIJA 14.422 13.008 3 90 

FRANCIJA 10.588 8.560 2 81 

DRUGE 100.987 101.489 22 100 

SKUPAJ 457.345 468.148 100 102 
 Vir: Turizem Bled (brez privatnih namestitev) 
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Graf 2:  

 
Vir: Tabela 6 
 
 

Tabela št. 7: Financiranje krajevne promocije 

 

PLAN PLAN PLAN 2013 PLAN 2013 

2012 2013 sredstva TT ostali viri 

Tiskani promocijski materiali 40.000 40.000 12.000 28.000 

Multimedijske predstavitve 7.000 5.000 5.000 0 

Obiski novinarjev in študijskih 
skupin 10.000 10.000 4.000 6.000 

Sejemski nastopi in GIZ 35.000 35.000 12.000 23.000 

Oglaševanje v medijih 10.000 10.000 2.000 8.000 

Spletna stran www.bled.si 20.000 17.000 12.000 5.000 

Velike medn. prireditve (Planica 
2019, biatlon, Eurobasket) 13.000 3.000 3.000 0 

Krajevna promocija skupaj 135.000 120.000 50.000 70.000 

 

 
Krajevna promocija in tržno komuniciranje zajemata široko paleto orodij, ki so vsak za sebe 
pomembna, a za učinkovito delovanje morajo biti zelo povezana in se dopolnjevati. 
Glede na zelo omejena sredstva še posebej skrbno sledimo sinergijske učinke našega delovanje pri 
različnih orodjih in vključujemo aktivnosti STO oz. po novem agencije SPIRIT, gospodarske 
diplomacije, hotelsko turističnih podjetij, agencij… 
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- Tiskani promocijski materiali s ponudbo destinacije in produktni prospekti – splošni prospekt, 

koledar prireditev, promocijske vrečke, mape, letaki – flajerji. V zadnjih letih smo natisnili letake v 
zelo različnih jezikovnih verzijah (francosko, špansko, rusko, hrvaško, hebrejsko, japonsko, 
kitajsko) in  tako vsaj delno približali ponudbo Bleda našim gostom. V pripravi je nova pohodniška 
brošura z GIZ pohodništvo in skupnostjo JA.  
 

- V sklopu projekta RDO Gorenjska bodo natisnjeni tudi  dogovorjeni materiali za  Slovenske Alpe/ 
Gorenjska 

 
- Spremljanje trgov in izobraževanje na tem področju. V zadnjih petih letih se je struktura gostov 

na Bledu spremenila in kot kažejo trendi spremembam ni konca. Po zelo pozitivni izkušnji v 
lanskem letu, ko smo skupaj z Ambasado Japonske pripravili seminar o kulinaričnih in kulturnih 
posebnostih Japonske, bomo tudi v letu 2013 pripravili podobna izobraževanja za nove trge. 

 
- Nadaljnjo izjemno pomembno aktivnost predstavljajo tudi obiski tujih novinarjev, poslovnih 

partnerjev, študijskih skupin, TV ekip in drugih predstavnikov medijev, ki Bledu zagotavljajo  
predstavitve na nacionalnih televizijah, časopisih in specializiranih revijah, turističnih 
publikacijah,  internetu.    
 

- Sejemske in borzne predstavitve  - samostojne blejske predstavitve v sodelovanju s turističnim 
gospodarstvom; ter v sodelovanju s kraji v skupnosti JA ter na nivoju  STO -   Aktivnosti na trgih 
Hrvaške, Srbije, Rusije kjer že beležimo velik pozitivni trend. Še aktivnejši bomo na naših 
primarnih trgih VB, Italija, Nemčija,  Nizozemska. Zavedamo pa se tudi priložnosti in potenciala 
prekomorskih trgov; ZDA, Japonska, Kanada, Indija, Kitajska, Tajvan). Seveda pa ne bomo 
zanemarili tudi domačega gosta. Sejmom in borzam za katere smo skupno udeležbo potrdili v 
skupnosti JA (glej tabelo Sejmi in borze JA), bomo dodali še samostojne predstavitve na sejmih in 
workshopih v skladu z dogovorom s turističnim gospodarstvom. V letu 2013 bomo veliko naporov 
(in sredstev) vložili v oživitev britanskega.  

 
- Oglasi v medijih so še vedno naša velika priložnost. Glede na omejena sredstva vedno 

kombiniramo oglase s PR članki in glede na res lep odziv medijev in kar nekaj »udarnih naslovnic« 
v letu 2013 menim, da smo pri tem uspešni in, da je to tudi prava strategija. 
 

- Prenova spletne strani www.bled.si se je pričela v letu 2012,  do pričetka sezone 2013 
pričakujemo uradno predstavitev novega spletnega portala. 

 
Velike mednarodne prireditve in kandidature tudi v prihodnje ostajajo stalnica med našimi 
aktivnostmi. Šport in turizem sta najboljša promotorja države, destinacije in kraja. Malo je regij, ki 
tako kot Gorenjska na tako majhnem prostoru združujejo potencial za tako veliko tekem za svetovni 
pokal. 
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SEJMI IN BORZE JA 

 

Tabela št. 8: Predstavitev Bleda na sejmih in borzah v letu 2013 
 

Št. Datum Naziv sejma  Informator 
Strošek 

Informator 
Ostali stroški 

PULT/animacija 
Predviden 
strošek JA BLED 

1 9.1. - 1.2. Vakantiebeurs Utrecht RADOVLJICA 1.200 2.462 3.662 1.193 

2 10.1. - 13.1. Ferienmesse Dunaj BLED 800 2.462 3.262 793 

3 30.1. - 3.2. FITUR Madrid ANIMACIJA BLED 1.200 2.916 4.116 1.341 

4 31.1. - 4.2. Vakantie Salon Bruselj  BOHINJ 1.200 2.462 3.662 890 

5 17.1. - 20.1. MATKA HELSINKI RADOVLJICA 1.000 1.200 2.200 670 

6 5.2. - 6.2. IMTM Tel Aviv BOHINJ 1.500 899 2.399 583 

7 7.2. - 10.2. Holiday World Praga 
KRANJSKA 

GORA 800 2.009 2.809 807 

8 14.2. - 17.2. BIT Milano BOVEC 1.000 3.240 4.240 1.291 

9 22.2. - 26.2. FREE München ANIMACIJA BLED 800 2.462 3.262 1.063 

10 21.2. - 24.2. IFT Beograd BOHINJ 800 2.160 2.960 901 

11 6.3. - 10.3. ITB Berlin BLED 1.500 3.240 4.740 1.443 

12 6.4. - 7.4. Argus Bike Dunaj 
KRANJSKA 

GORA 800 1.800 2.600 847 

13 12.1. - 20.1. CMT Stuttgart SOTOČJE 800 1.800 2.600 632 

14 11.2. - 12.2. 
Wiets & Wandelbeurse 

Amsterdam BOHINJ 800 1.440 2.240 644 

15 NOVEMBER WTM LONDON BOVEC 1.500 3.240 4.740 1.443 

16 september Tour Natour Düsseldorf 
KRANJSKA 

GORA 800 2.462 3.262 793 

17 september Eurobike Friedrichshafen SOTOČJE 800 2.009 2.809 683 

SKUPAJ      17.300 38.264 55.564 16.016 
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1. Organizacija prireditev 

 

 

Glede na višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračun, bo v letu 2013 
potrebno narediti prioritete in se določenim planiranim aktivnostim odpovedati. 
 
Med tradicionalnimi prireditvami tako finančno kot po organizacijski plati izstopajo Blejski 
dnevi. Planiranih 40.000 €, kar  je minimum za zagotovitev 3-dnevnega pestrega, 
kakovostnega in seveda tehnično in varnostno uspešnega dogodka. Ker pa planiramo kar 
polovico tega zneska zbrati iz ostalih virov bo potrebno še veliko aktivnosti za dosego le-tega. 
 
Po zelo pozitivni izkušnji v lanskem letu bomo odmevno prireditev  Čarobni dan vključili va 
naš program tudi v letu 2013 in ji namenila 10.000 €.  
 
Tradicionalni novoletni koncert bomo prestavili iz 1. januarja na 30.december. Problemi s 
popolnitvijo kapacitet ob dejstvu, da veliko gostov 1.1. že zapušča Bled in, da bomo v letu 
2013 prvič delali že 2. Januarja so nam pomagali pri tej odločitvi.  
 
Blejsko poletje sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski turistični utrip 
(otroški program, narodno zabavni večeri…); za katere pa je iz leta v leto manj sredstev.  
Domačim organizatorjem različnih prireditev in dogodkov vedno pomagamo s promocijo in 
vključitvijo dogodkov v vse naše publikacije in programe. 
 
Kljub temu na Bledu v poletnih mesecih ne primanjkuje dogajanj, saj je aktivnosti na tem 
področju zelo povečal Zavod za kulturo.  
 
Med ostale prireditve so vključeni tradicionalni dogodki namenjeni občanom,  obiskovalcem 
in gostom.  
 
 
Tabela št. 9: Financiranje organizacije prireditev 
 
  PLAN PLAN  PLAN 2013 PLAN 2013 

  2012 2013 sredstva TT ostali viri 

Blejski dnevi 35.000 40.000 20.000 20.000 

Čarobni dan 10.000 10.000 10.000 0 

Gala novoletni koncert 12.000 2.000 2.000 0 

Blejsko poletje: sejem, NZB,otroški 10.000 5.000 2.000 3.000 

Druge prireditve 7.000 3.000 3.000 0 

Velike mednarodne  prireditve, HIT 
parada Alpski večer, kandidature                        99.000 99.000 3.000 96.000 

Organizacija prireditev skupaj 173.000 159.000 40.000 119.000 
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Cilji, ki jih  želimo uresničiti v bdobju 2013 in 2014   

 
V viziji in novelaciji Občinskega razvojnega programa smo opredelili naše cilje, ki ostajajo aktualni 
tudi za leti 2013 in 2014: 
- Uspešno delovanje Turizma Bled in okrepiti vlogo RDO Gorenjska do take mere, da bodo župani 

18 gorenjskih občin pripravljeni sodelovati in podpreti RDO tudi v obdobju po izteku EU projekta 
- Uspešno delovanje Kongresnega urada Bled 
- Vzpostavitev Regijskega turističnega  središča in naravovarstvenega info centra – RENATUS 

skupaj s TNP,  ki bo s svojimi vsebinami in kakovostnimi informacijami o destinaciji prepričal 
obiskovalce in vse partnerje na Gorenjskem; 

- nadaljevanje partnerskega odnosa javnega in zasebnega sektorja; 
- utrjevati celostno grafično podobo in image Bleda; 
- voditi dialog z velikimi lastniki turističnih kapacitet, manjšimi privatnimi ponudniki,  javnim 

sektorjem in lokalnim okoljem je konstantna, odgovorna in ne vedno lahka naloga; 
- izvajati programe internega komuniciranja v kraju in eksternega tržnega komuniciranja. 
 
Turizem Bled  s povezovanjem javnega in privatnega interesa sledi skupnim interesom za razvoj 
blejskega turizma in svoje aktivnosti usmerja k doseganju naslednjih ciljev: 
 

• povečanje števila nočitev in  ustvarjenega prihodka 

• povečati in izboljšati  promocijo in trženje blejske turistične ponudbe v Sloveniji in v svetu; 

• zadovoljstvo uporabnikov pri uporabi nove spletne strani www.bled.si; 

• uspešno implementiranje blejske ponudbo v program nove javne agencije SPIRIT, ki bo 
prevzela vse aktivnosti promocije in razvoja turizma na nacionalnem nivoju. 

• Partner  pri izvedbi  velikih mednarodnih prireditev v letu 2013:  
- Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu, marec 2013 
- Evrospko prvenstvo v taekwondoju, april 2013 
- Mednarodne veslaške prireditve 
- EuroBasket 2013 
- Evropsko prvenstvo v broomballu, november 2013 
- Svetovni pokal v biatlonu, december 2013 

 
Kandidature so izjemno pomembne tako s poslovnega kot promocijskega vidika, zato jim bomo v letu 
2012 posvetili veliko pozornosti in tudi sredstev: 
- Kandidatura za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici, 2019 
- Kandidatura za Veteransko prvenstvo v veslanju, Bled 2016 
 
Program za leto 2013 je zelo obsežen in zahteven. To je po eni strani posledica naše ambicioznosti, 
po drugi strani pa vsekakor tudi posledica časa v katerem živimo. Časa, v katerem je potrebno 
reagirati hitro in opraviti dobro storitev, če želimo biti uspešni. Verjamem, da nam bo samo z dobrim 
sodelovanjem vseh, ki na Bledu živimo in delamo in tistih, ki so na  Bledu dobili svoje poslovne izzive  
uspelo delati korake v pravo smer. V smer, ki smo jo zapisali v vseh dosedanjih strategijah – Bled 
Imago Paradisi 
 
 
        Direktorica 

Eva Štravs Podlogar 
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OBČINA BLED 
 
 
 
 
 
Bled, 5.12.2013 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
 
 
 

Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 43.redni seji,   pod točko 2: Predlog Plana dela in finančni 
načrt Turizma Bled za leto 2013 sprejel naslednji sklep: 
 
 
 

Sklep: SZTB sprejema predlog Plana dela in finančni načrt  Turizma Bled  za leto 2013. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
 
 
 
 

Po pooblastilu  
     Član Sveta zavoda Turizma Bled  

Jana Špec l.r. 
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8) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo 
Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za 

kulturo Bled za leto 2013. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED 
PLAN ZA LETO 2013 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE 

 
Plan za leto 2013 je izdelan na osnovi : 

- poslanstva Zavoda za kulturo Bled, opredeljenega v ustanovnih aktih zavoda 
- upravljavskih  pogodb za kulturni spomenik Blejski grad in Festivalno 

dvorano Bled 
- strateških upravljavskih in investicijskih dokumentov 
- podatkov o poslovanju v letu 2012. 

Devetmesečni rezultati tekočega leta in projekcije do konca leta kažejo, da bomo v 
Zavodu za kulturo Bled ponovno dosegli rekordne rezultate od ustanovitve zavoda leta 
2007. Z ozirom na to in pa dejstvo, da v naslednjem letu ne načrtujemo povečanja cen,  
predlagamo plan nekaj nad višino ocene letošnje realizacije  in sicer v višini 1.820.000 
EUR. 
 
Glavni poudarki v okviru našega  poslovanje v naslednjem letu bodo sledeči : 
- tudi nadalje bomo skušali vzdrževati visok standard urejenosti obeh objektov v 

upravljanju 
- prisotno bo varčevanje v vseh pogledih, vendar bomo kljub temu skrbeli za vsa 

potrebna vzdrževalna dela  
- v teku leta bomo skušali dokončno pridobiti projektno dokumentacijo za posege 

v naslednjih letih in izvesti tudi  investicije 
- skrbeli bomo za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v 

upravljanju 
- skrbno zasledovali razvoj situacije v zvezi z objektom Pristava, ki pomeni enega 

ključnih elementov v okviru dolgoročnega načrta razvoja grajskega kompleksa 
 
V nadaljevanju podajam kratke vsebinske in finančne obrazložitve k posameznim 
najpomembnejšim postavkam finančnega plana. Glede na to, da na osnovi 
devetmesečnega poročila ugotavljamo, da je bilo planiranje za tekoče leto za večino 
postavk dokaj natančno, tudi plan za leto 2013 predlagamo primerjalno glede na plan 
leta 2012.   
 
Prihodki : 
V letu 2013 načrtujemo prihodke v skupni višini 1.820.000 EUR. Posamezni 
najpomembnejši elementi na prihodkovni strani  so sledeči : 

- prihodki od najemnin: 
Prihodke od najemnin načrtujemo na nivoju realizacije leta 2012 ( 100.000 
EUR ), saj novih najemnikov na gradu nimamo, situacija v zvezi s prostori, že 
danimi v najem, pa je zaenkrat nespremenjena.  

-  prihodki od vstopnin : 
Načrtujemo prihodke v višini 1.557.000,00 EUR. Ti prihodki pomenijo 
najpomembenjši vir, zato jim bo podrejena tudi večina naših promocijskih in 
animacijskih aktivnost v smislu spodbujanja obiska. 

- prihodki Festivalne dvorane : 
Kljub dejstvu, da plan letos ne bo dosežen in pa problemu , da je cenovno 
najdonosnejši  segment – poslovni turizem – tako v tržnem kot 
organizacijskem smislu v krizi, načrtujemo prihodke v enaki višini kot 
načrtovano letos – 95.000 EUR.  

      -       ostali prihodki: 
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  Prav tako načrtujemo enak  obseg prihodkov od organizacije porok na gradu 
v višini 40.000 EUR kljub temu, da je konkurenca lokacij, ki organizirajo 
poroke, iz dneva v dan večja. Zato se bomo v še večjem obsegu lotili trženja 
porok v tujini, ki smo ga s partnerji sposobni realizirati bolje kot konkurenca. 

 
Odhodki : 

- energija: 
Ker smo podražitve uspeli nevtralizirati z racionalizacijami in nižjo porabo, 
načrtujemo  strošek za energijo v višini 46.000 EUR, kar je enako kot v 
tekočem letu. 

- material: 
Stroške materiala bomo v letu 2012 nekoliko presegli , vezani pa so tudi na 
obseg števila  obiskovalcev in prireditev. Zato za leto 2013 načrtujemo te 
stroške 12 % višje v višini 45.000 EUR, kar nominalno predstavlja 5.000 EUR. 

- strošek dela : 
Planiramo nominalno povečanje stroškov dela za 9,8 % na 423.000 EUR  iz 
sledečih razlogov: 

- v letu 2012 smo varnostnika – informatorja dodatno zaposlili z mesecem 
junijem, naslednje leto moramo računati s celoletno zaposlitvijo 

- v letu 2013 načrtujemo tudi zaposlitev delavca/ke za polni delovni čas in z 
višjo izobrazbo ( samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo 
– sklep sveta zavoda )   namesto delavke, ki odhaja v pokoj in je opravljala 
delovno obveznost s polovičnim delovnim časom. 
Na drugi strani se bodo na osnovi tega zmanjšali stroški varovanja in 
finančnega servisa, saj bomo zmanjšali pogodbene dogovore do  dosedanjih 
zunanjih izvajalcev. 

Strošek dela kljub temu ostaja na 23 % deležu in se glede na prihodke 
proporcionalno ne povečuje. 

- stroški storitev: 
Stroške storitev načrtujemo v višini 314.000 EUR, kar je malenkost manj kot 
planirano za letos  s tem, da so v tem okviru prisotne sledeče spremembe : 

- povečanje stroška avtorskih honorarjev zaradi pisanja / avtoriziranja vsebin 
za  Blejski grad za potrebe avdio vodenja ( povečanje za 10.000 EUR ) 

- znižanje stroškov varovanja zunanjih izvajalcev zaradi angažiranja lastnega 
varnostnika 

- povečanje stroškov informacijskega sistema ( 15.000 EUR ) za potrebe 
tehnične  instalacije avdio vodenja, ki se v poljubnem jeziku naloži na 
telefonske aparate nove generacije 

- zmanjšanje stroškov finančnega servisa zaradi zaposlitve svetovalca za 
finančne zadeve v okviru zavoda , a istočasno v okviru istega segmenta 
povečanje zaradi prevodov, potrebnih za avdio vodenje v 10 jezikih – skupaj 
pa zmanjšanje na 25.000 EUR 

- ohranjanje stroškov organizacije tržnih aktivnosti na nivoju plana letošnjega 
leta 

-       stroški promocije 
Stroške promocije  v primerjavi z letošnjim letom ohranjamo na enakem 
planiranem nivoju, ker je prisotnost v medijih in stalna promocija pri 
poslovnih partnerjih pogoj za generiranje visokega obiska. 

     stroški animacije 
Tudi stroški animacije ohranjamo na enakem nivoju,  jedro programa so 
prireditve  na gradu. 
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- stroški tekočega vzdrževanja 
Stroške tekočega vzdrževanja povečujemo na 95.000 EUR zaradi : 

- načrtovanih vsakoletnih opravil pri vzdrževanju objektov in zunanjem 
urejevanju 

- načrtovanih večjih ureditvenih del ob Festivalni dvorani glede na 
spremenjeno stanje lastništva zemljišča in pridobljen ureditveni načrt.  

- stroški projektne dokumentacije in investicij 
V letu 2013  načrtujemo pridobitev sledečih dokumentov  ( 150.000 EUR ): 
-  projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za trakt 

restavracija - podstrešje 
- projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za muzejski 

trakt – podstrešje 
- idejni načrt za vstopni hall -  dvigalo na Blejski grad 
- konservatorski načrt za celotno področje grajskega hriba 
 
V okviru investicij ( 140.000 EUR )  načrtujemo : 
- restavratorska dela v 3.  etaži stolpa ,  brez česar eksploatacija  3. in 4. 

etaže ni možna 
- izdelavo stopnic v 4. etažo stolpa z ureditvijo informacijske točke na tej, 

najvišji etaži stolpa 
- ureditev „ grajske „ sobe ( sedanja zeliščnica ) in preselitev zeliščnice v 

pritličje 
- nabavo stolov za Viteško dvorano in teraso  

       
- nakazila za NMS – 15 % 

Pogodbena obveznost se bo izvajala v pogodbeno opredeljeni višini ( plan 
233.000 EUR ). 

- sofinanciranje krajevnih prireditev 
Zaradi zagotovitve ustrezne kvalitete izvajalcev in pa zagotovitve zahtevane 
tehnične opreme ( ozvočenja ) na dveh lokacijah se sredstva nekoliko 
povečujejo ( 15 % ) . Že v tekočem letu smo pričeli s prakso organizacije dela 
prireditve Okarina Etno Festival na gradu in s podaljšanjem obratovanja tudi 
realizirali dodatne prihodke. S to prakso bomo nadaljevali, enako tudi s 
podporo lokalnim društvom ki delujejo na področju kulture. 
 

Vsi ostali stroški so planirani na osnovi standardov in zakonskih predpisov                           
(amortizacija, nagrade študentom na praksi itn. ). 
 
Tudi v letu 2013 bomo vložili maksimalne napore, da plan realiziramo, čeprav stalna 
rast verjetno ne more iti v nedogled. S posegi ( avdio vodenje, urejenost, novosti v novih 
preurejenih prostorih itn. ) bomo skušali ustvariti dodano vrednost, ki bo tudi osnova za 
ev. korekcijo cen za leto 2014, če bo poslovanje seveda potekalo kot načrtovano in bo 
tržna analiza pokazala, da s tem naša konkurenčnost ne bo padla. Tako obseg obiska kot 
tudi vsebinska in lokacijska primerjava s podobnimi objekti v tem delu Evrope namreč 
nesporno potrjujejo  konkurenčnost Blejskega gradu in prav je, da se ta odraža tudi v 
ceni obiska.  
 
November 2012 
       Direktor: 
                      Matjaž Završnik 
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  PLAN 2012  PLAN 2013  

      

A. PRIHODKI 1.662.000,00 1.820.000,00 

      

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.653.000,00 1.813.000,00 

1. Prihodki od najemnin-GRAD 

 

100.000,00
 

100.000,00 

2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina  LTO+vstopnice 95.000,00 95.000,00 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.387.000,00 1.557.000,00 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 10.000,00 10.000,00 

5. Prihodki od porok na gradu 40.000,00 40.000,00 

6. Prihodki od donacij (sofinanciranje) 1.000,00 1.000,00 

7. Ostali prihodki 20.000,00 10.000,00 

  0,00 0,00 

II. FINANČNI PRIHODKI 7.000,00 5.000,00 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 0,00 0,00 

2. Drugi finančni prihodki 0,00 0,00 

      

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 2.000,00 2.000,00 

      

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.564.400,00 1.720.500,00 

      

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 947.900,00 988.000,00 

1. Stroški energije 46.000,00 46.000,00 

2. Stroški materiala 40.000,00 45.000,00 

3. Stroški dela-redno delo 385.000,00 423.000,00 

4. Stroški storitev 316.900,00 314.000,00 

5. Promocije 100.000,00 100.000,00 

6. Animacije 60.000,00 60.000,00 

- material     

-storitve 0,00 60.000,00 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 45.000,00 95.000,00 

- material 0,00 0,00 

- storitve 30.000,00 45.000,00 

- stroški storitev urejevanja objektov 15.000,00 50.000,00 

III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 250.000,00 290.000,00 
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  PLAN 2012  PLAN 2013  

- material     

- storitve 120.000,00 140.000,00 

- programska in projektna dokumentacija 130.000,00 150.000,00 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 7.700,00 7.700,00 

V. DRUGI ODHODKI 282.000,00 308.000,00 

1. Odškodnine 0,00 0,00 

2. Parske izravnave 0,00 0,00 

3. Nakazila NMS (15% realizacije) 217.000,00 233.000,00 

4. Obveznosti po pogodbi NMS 0,00 0,00 

5. Sofinanciranje krajevnih prireditev 65.000,00 75.000,00 

VI. DRUGI STROŠKI 6.500,00 6.500,00 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 10.000,00 10.000,00 

VIII. FINANČNI ODHODKI 15.000,00 15.000,00 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 300,00 300,00 

C. PRIHODKI-ODHODKI (A-B) 97.600,00 99.500,00 

      

D. AMORTIZACIJA 80.000,00 80.000,00 

      

E. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (C-D) 17.600,00 19.500,00 

      

F.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 0,00 0,00 

      

G. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (E-F) 17.600,00 19.500,00 
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9) Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje 
obale Blejskega jezera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s Krajinsko-

urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera. 
 
PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA: zunanja sodelavca iz podjetja Ad krajine, d.o.o. dr. 

Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe ter višja svetovalka za 
prostor Saša Repe 
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10) Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled potrjuje listo kandidatov za volitve v 

Razvojni svet gorenjske regije. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: višji svetovalec za pravne zadeve Andrej Eržen 
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Na podlagi Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 
57/12) in drugega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije, ki 
so ga sprejele občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Kranjska Gora, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica, 
objavlja Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj 
 
 
 

SKUPNO LISTO KANDIDATOV 
za volitve predstavnikov v Razvojni svet gorenjske regije, ki bodo potekale v času 

od 26. novembra 2012 do 28. februarja 2013 
 
 
Kandidati in kandidatke so: 
 

I. PREDSTAVNIKI OBČIN:  
1. Ime in PRIIMEK: Milan ČADEŽ 

Datum rojstva: 11.5.1966 
Poklic: strojni inženir 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Gorenja vas - Poljane 
Naslov stalnega prebivališča: Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane 

2. Ime in PRIIMEK: Franc ČEBULJ 
Datum rojstva: 21.8.1952 
Poklic: trgovski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Cerklje na Gorenjskem 
Naslov stalnega prebivališča: Adergas 27, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 

3. Ime in PRIIMEK: Alojz DEMŠAR 
Datum rojstva: 9.1.1964 
Poklic: mag. poslovnih ved 
Delo, ki ga opravlja: občinski svetnik Občine Železniki, direktor družbe Nela, d.o.o. Naslov 
stalnega prebivališča: Log 36, 4228 Železniki 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Železniki 

4. Ime in PRIIMEK: Janez FAJFAR 
Datum rojstva: 24.6.1955 
Poklic: univ. dipl. etnolog, prof. geografije  
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Bled 
Naslov stalnega prebivališča: Gregorčičeva 7, 4260 Bled 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Bled 

5. Ime in PRIIMEK: Ciril GLOBOČNIK 
Datum rojstva: 19.11.1959 
Poklic: predmetni učitelj športne vzgoje 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Radovljica 
Naslov stalnega prebivališča: Ulica Staneta Žagarja 22b, 4240 Radovljica 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Radovljica 

6. Ime in PRIIMEK: Branko GRIMS 
Datum rojstva: 26.8.1962 
Poklic: mag. politoloških znanosti 
Delo, ki ga opravlja: poslanec v Državnem zboru RS 
Naslov stalnega prebivališča: Cesta Staneta Žagarja 39, 4000 Kranj 
Predlagatelj: Svet Mestne občine Kranj 

7. Ime in PRIIMEK: Miha JEŠE 
Datum rojstva: 3.7.1954 
Poklic: mag. menedžmenta 
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Delo, ki ga opravlja: župan Občina Škofja Loka 
Naslov stalnega prebivališča: Pod Plevno 30, 4220 Škofja Loka 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Škofja Loka 

8. Ime in PRIIMEK: Miro KOZELJ 
Datum rojstva: 2.10.1946 
Poklic: pravnik 
Delo, ki ga opravlja: nepoklicni župan Občine Šenčur 
Naslov stalnega prebivališča: Hotemaže 71, 4205 Preddvor 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Šenčur 

9. Ime in PRIIMEK: Franc KRAMAR 
Datum rojstva: 22.4.1960 
Poklic: univ. dipl. inž. lesarstva 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Bohinj 
Naslov stalnega prebivališča: Jelovška cesta 1, 4264 Bohinjska Bistrica 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Bohinj 

10. Ime in PRIIMEK: Jurij MARKIČ 
Datum rojstva: 20.2.1957 
Poklic: gradbeni tehnik        
Delo, ki ga opravlja: nepoklicni župan Občine Jezersko 
Naslov stalnega prebivališča: Zg. Jezersko 106c, 4206 Zg. Jezersko 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Jezersko 

11. Ime in PRIIMEK: Tomaž Tom MENCINGER 
Datum rojstva: 29.3.1956 
Poklic: elektrotehnik 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Jesenice 
Naslov stalnega prebivališča: Ukova 5, 4270 Jesenice 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Jesenice 

12. Ime in PRIIMEK: Marko MRAVLJA 
Datum rojstva: 17.3.1962 
Poklic: poslovodja 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Naklo 
Naslov stalnega prebivališča: Strahinj 72, 4202 Naklo 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Naklo 

13. Ime in PRIIMEK: Matjaž OBLAK 
Datum rojstva: 10.2.1964   
Poklic: ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: podžupan Občine Žiri, samostojni podjetnik 
Naslov stalnega prebivališča: Čevljarska ul. 29 , 4226 Žiri 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Žiri 

14. Ime in PRIIMEK: Leopold POGAČAR 
Datum rojstva: 12.6.1966 
Poklic: pravnik notranjih zadev 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Žirovnica 
Naslov stalnega prebivališča: Breg 58A, 4274 Žirovnica 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Žirovnica 

15. Ime in PRIIMEK: Borut SAJOVIC 
Datum rojstva: 18.7.1960 
Poklic: magister veterinarskih znanosti 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Tržič 
Naslov stalnega prebivališča: Brdo 7, 4244 Podnart 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Tržič 

16. Ime in PRIIMEK: Peter TORKAR 
Datum rojstva: 17.3.1975 
Poklic: mojster oblikovalec kovin 
Delo, ki ga opravlja: nepoklicni župan Občine Gorje, samostojni podjetnik 
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Naslov stalnega prebivališča: Podhom 41a, 4247 Zgornje Gorje 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Gorje 

17. Ime in PRIIMEK: Miran ZADNIKAR 
Datum rojstva: 14.2.1959 
Poklic: elektrotehnik - elektronik 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Preddvor 
Naslov stalnega prebivališča: Belska cesta 15, 4205 Preddvor 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Preddvor 

18. Ime in PRIIMEK: Jure ŽERJAV 
Datum rojstva: 16.7.1961 
Poklic: prof. športne vzgoje 
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Kranjska Gora 
Naslov stalnega prebivališča: Gasilska ulica 10, 4280 Kranjska Gora 
Predlagatelj: Občinski svet Občine Kranjska Gora 

 
II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 

1. Ime in PRIIMEK: Vojko ARTAČ 
Datum rojstva: 15.1.1950 
Poklic: mag. organizacije dela 
Delo, ki ga opravlja: samostojni svetovalec in direktor GRS Kranj 
Naslov stalnega prebivališča: Glavna cesta 76, 4202 Naklo 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

2. Ime in PRIIMEK: Stanislav BOBNAR 
Datum rojstva: 5.8.1954 
Poklic: dipl. inž. strojništva in univ. dipl. organizator dela 
Delo, ki ga opravlja: direktor Aeroinženiringa, Aerodrom Ljubljana d.d. 
Naslov stalnega prebivališča: Slovenska cesta 11, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

3. Ime in PRIIMEK: Miran ČURIN 
Datum rojstva: 13.9.1958 
Poklic: magister ekonomskih znanosti 
Delo, ki ga opravlja: direktor podjetja HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora 
Naslov stalnega prebivališča: Ivana Suliča 10a, 5290 Šempeter pri Gorici 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

4. Ime in PRIIMEK:  Drago DEBELJAK 
Datum rojstva: 30.9.1954 
Poklic: dipl. oec. 
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik 
Naslov stalnega prebivališča: Cesta Staneta Žagarja 45, 4000 Kranj 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

5. Ime in PRIIMEK: Petra DOLENC 
Datum rojstva: 11.6.1971 
Poklic: dipl. uprav. organizatorka 
Delo, ki ga opravlja: sekretarka na Območni obrtno-podjetniški zbornici Škofja Loka 
Naslov stalnega prebivališča: Zminec 69, 4220 Škofja Loka 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka  

6. Ime in PRIIMEK: Valentin GOVEKAR 
Datum rojstva: 10.9.1962 
Poklic: analitik delovnih procesov 
Delo, ki ga opravlja: obvladovanje sistemov kakovosti v podjetju Savatech, d.o.o. 
Naslov stalnega prebivališča: Breg ob Kokri 23, 4205 Preddvor 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

7. Ime in PRIIMEK: Janez KADIVEC 
Datum rojstva: 27.10.1960 
Poklic: strojni tehnik 
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Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik 
Naslov stalnega prebivališča: Pipanova 46, 4208 Šenčur 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

8. Ime in PRIIMEK: Mitja KADOIČ 
Datum rojstva: 5.1.1966 
Poklic: univ. dipl. inž. kmetijstva 
Delo, ki ga opravlja: direktor KGZS-Zavod Kranj 
Naslov stalnega prebivališča: Ručigajeva cesta 33, 4000 Kranj 
Predlagatelj: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 

9. Ime in PRIIMEK: Ludvik KAVČIČ 
Datum rojstva: 29.8.1937 
Poklic: orodjar 
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik 
Naslov stalnega prebivališča: Pševska cesta 10, 4000 Kranj 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

10. Ime in PRIIMEK: Aleš KLEMENT 
Datum rojstva: 25.7.1961 
Poklic: univ.dipl.oec. 
Delo, ki ga opravlja: direktor OE Kranj, Zavarovalnice Triglav d.d. 
Naslov stalnega prebivališča: Triglavska 45, 4240 Radovljica 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

11. Ime in PRIIMEK: Darja KNIFIC 
Datum rojstva: 11.2.1966 
Poklic: poslovna sekretarka 
Delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica  
Naslov stalnega prebivališča: Posavec 4, 4244 Podnart 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica 

12. Ime in PRIIMEK: Stanislav KOŠNIK 
Datum rojstva: 4.1.1952 
Poklic: oec. 
Delo, ki ga opravlja: vodja PE Radovljica, Gorenjske banke d.d. 
Naslov stalnega prebivališča: Brod 5, 4264 Bohinjska Bistrica 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

13. Ime in PRIIMEK: Bojan LUSKOVEC 
Datum rojstva: 28.1.1956 
Poklic: mag. menedžmenta 
Delo, ki ga opravlja: predsednik uprave Elektra Gorenjske, d.d. 
Naslov stalnega prebivališča: Sorška cesta 34, 4220 Škofja Loka 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

14. Ime in PRIIMEK: Anton MAGDIČ 
Datum rojstva: 15.12.1950 
Poklic: natakar 
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik 
Naslov stalnega prebivališča: Nad žago 19, 4201 Zgornja Besnica 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

15. Ime in PRIIMEK: Miroslav PINTERIČ 
Datum rojstva: 16.6.1942 
Poklic: inž. organizator dela 
Delo, ki ga opravlja: direktor podjetja Šešir d.d. 
Naslov stalnega prebivališča: Puštal 131, 4220 Škofja Loka 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

16. Ime in PRIIMEK: Nina SEDEJ ALBERTO 
Datum rojstva: 16.7.1978 
Poklic: dipl. ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: strokovna sodelavka na OOZ Jesenice 
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Naslov stalnega prebivališča: Cesta Borisa Kidriča 25, 4270 Jesenice 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice 

17. Ime in PRIIMEK: Metod ZAPLOTNIK 
Datum rojstva: 10.8.1956 
Poklic: univ. dipl. ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: finančni direktor podjetja Iskratel d.o.o. 
Naslov stalnega prebivališča: Trata 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
Predlagatelj: GZS, Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj 

18. Ime in PRIIMEK: Daniela ŽAGAR 
Datum rojstva: 5.12.1957 
Poklic: dipl. ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: sekretarka na Območni obrtno-podjetniški zbornici Kranj 
Naslov stalnega prebivališča: Strahinj 94, 4202 Naklo 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
 

III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ: 
1. Ime in PRIIMEK: Zvonko BELIČ 

Datum rojstva: 16.4.1969 
Poklic: univ. dipl. el. 
Delo, ki ga opravlja: poslovni svetovalec, Društvo vseživljenjsko učenje 
Naslov stalnega prebivališča: Pševo 11a, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

2. Ime in PRIIMEK: Marjan GANTAR 
Datum rojstva: 25.11.1940 
Poklic: dipl. pravnik 
Delo, ki ga opravlja: predsednik Območnega združenja Rdečega križa Kranj 
Naslov stalnega prebivališča: Pševska cesta 28, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

3. Ime in PRIIMEK: Branko MALEŠIČ 
Datum rojstva: 17.2.1962 
Poklic: elektrotehnik 
Delo, ki ga opravlja: pomočnik direktorja; Karate klub Kranj 
Naslov stalnega prebivališča: Valjavčeva ulica 14, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

4. Ime in PRIIMEK: Saša MLAKAR 
Datum rojstva: 30.9.1975 
Poklic: mag. menedžmenta neprofitnih organizacij  
Delo, ki ga opravlja: generalna sekretarka društva Alpe Adria Green 
Naslov stalnega prebivališča: Murova 4, 4270 Jesenice 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

5. Ime in PRIIMEK: Gregor PEŠAK 
Datum rojstva: 14.1.1972 
Poklic: univ. organizator dela 
Delo, ki ga opravlja: koordinator za civilni dialog, GROZD 
Naslov stalnega prebivališča: Oprešnikova 8, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

6. Ime in PRIIMEK: Rastko TEPINA 
Datum rojstva: 26.8.1959 
Poklic: lajnar 
Delo, ki ga opravlja: vodja evropskega projekta, GUD Kranjski komedijanti 
Naslov stalnega prebivališča: Strmov 7, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

7. Ime in PRIIMEK: Andrej ZUPAN 
Datum rojstva: 16.6.1986 
Poklic: univ. dipl. org. - informatik 
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Delo, ki ga opravlja: študent na magistrskem študiju, Kulturno društvo pihalni orkester 
Šenčur 
Naslov stalnega prebivališča: Sajovčevo naselje 38, 4208 Šenčur 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

8. Ime in PRIIMEK: Silva ŽONTAR 
Datum rojstva: 8.12.1943 
Poklic: knjigovodja 
Delo, ki ga opravlja: predsednica Društva diabetikov Škofja Loka 
Naslov stalnega prebivališča: Partizanska cesta 10, 4220 Škofja Loka 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

9. Ime in PRIIMEK: Igor ŽULA 
Datum rojstva: 19.1.1972 
Poklic: univ. dipl. organizator dela  
Delo, ki ga opravlja: direktor in lastnik podjetja; Rotary klub Kranj  
Naslov stalnega prebivališča: Kebetova 18, 4000 Kranj 
Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 
 

 
 
 
Obrazložitev predloga: 
 
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v regiji potekajo aktivnosti za 
ustanovitev novega Razvojnega sveta gorenjske regije.  
 
Občinski svet občine Bled je na 7. redni seji dne 28.2.2012 sprejel Odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta Gorenjske regije in hkrati v Razvojni svet nominiral župana Občine Bled.  
 
Postopek volitev poteka dvostopenjsko in sicer najprej kot kandidacijski postopek na nivoju 
občin, zbornic in NVO stičišč, ter sedaj kot potrjevanje list kandidatov na občinskih svetih.  
 
Na podlagi prispelih kandidatur (18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva, 9 
predstavnikov nevladnih organizacij) je Regionalna razvojna agencija Gorenjska pripravila 
skupno listo kandidatov in glasovnico.  
 
Občinski sveti izvedejo volitve članov najkasneje do 28. februarja 2013. Občine pošljejo 
zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah na RRA, ki ugotavlja izide glasovanja v 
regiji. Razvojni svet mora potrditi večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in 
prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije. Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je 
navzočih več kot polovica članov sveta.  
 
V prilogi je skupna lista kandidatov za glasovanje o članih razvojnega sveta o katerih glasuje 
občinski svet. Glasuje se za skupno listo. Glasuje se z ZA ali PROTI, volitve so tajne. 
 
 
Pripravili: 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d. o. o., Kranj 
Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
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11) Razno 
 
Poročilo o obstoječem stanju in predvideni investiciji na 
kanalizacijskem sistemu centra Bleda 
 

Naročnik:  Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled 

Projekt:   1. Priključitev M kanala na VS kanal, vgradnja dušilke na M kanalu in 

glavno črpališče 

2. Fekalna in meteorna kanalizacija na delu območja centra Bleda 

Projektant:  ekologika d.o.o., Prežihova ulica 56, 3000 Celje 

Tomaž Oberžan, univ. dipl. inž. grad. 
Datum:  november 2012 

 
Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema Bled na območju centra (prispevno območje 

gravitira proti jezeru) 

Kanalizacijski sistem mesta Bled je v pretežni meri izgrajen in pokriva približno 80 % obstoječe 
strnjene zazidave. Večina prispevnih površin se v obstoječem stanju odvaja v mešanem sistemu. 
Obstoječi glavni kanal ob jezeru, t.i. M kanal, hidravlično ni sposoben odvajati vseh komunalnih 
in padavinskih voda s prispevnega območja centra Bleda, zato so bila na sistemu izgrajeni 
razbremenilni objekti, ki ob nalivih vode razbremenjujejo v jezero. Razbremenilni objekti 
delujejo brez izvedenih zadrževalnih bazenov, po zapolnitvi dolvodne cevi manjšega premera se 
prične razbremenjevanje v jezero. Z razbremenjevanjem mešanega kanalizacijskega sistema tudi 
del komunalne odpadne vode (razredčene fekalije) takrat odteka v jezero. Pogostost takšnega 
dogodka je nekaj desetkrat letno. V zadnjih letih je občina kot investitor del prispevnega 
območja centra Bleda že preuredila v  ločeni sistem. 
 

Predvidena zasnova 

Na območju centra Bleda, katerega prispevne površine gravitirajo proti jezeru je občina kot 
investitor v preteklih letih že pričela z preureditvijo obstoječega mešanega sistema v ločeni 
sistem. Pri tem se gradi nova kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda, obstoječa pa se 
uporabi za odvod padavinskih voda. V kolikor ta ni ustrezna, se gradi tudi nova kanalizacija za 
odvod padavinskih voda. Odvodnik padavinskih voda s celotnega območja bo obstoječi M kanal, 
ki odvaja vode proti naselju Mlino in potoku Jezernica. S predvideno zasnovo je predvideno 
vodenje čistih izvirskih vod v jezero, sanitarno oporečne tuje vode pa se zajame v meteorno 
kanalizacijo in odvaja v jezero preko lovilca olj. S tem ukrepom bo ustrezno sanirano obstoječe 
stanje. 
Za ustrezen odvod zbrane komunalne odpadne vode je bila v letu 2011 izdelana primerjalna 
»Študija variant odvajanja komunalnih odpadnih voda z območja centra Bleda proti lokaciji ČN 
Bled“ (Institut za ekološki inženiring, d.o.o., Maribor). V študiji so bile obravnavane tri možne in 
izvedljive variante, in sicer: 
- varianta 1 z novim M kanalom, položenim v jezersko dno proti naselju Mlino,  
- varianta 2 z novim M kanalom v cesti Bled – Bohinj ter  
- varianta 3 z novim kanalom v smeri proti VS kanalu.  
Slednja je bila na osnovi izbranih primerjalnih kriterijev določena kot optimalna rešitev.  Po 
izbrani varianti se zbrane odpadne vode prečrpajo proti VS kanalu, ki zbira komunalno odpadno 
vodo z območij, katerih prispevne površine ne vodijo proti jezeru. V nadaljevanju se te vode 
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odvajajo na čistilno napravo Bled po že izgrajeni kanalizaciji. Izbrana varianta je bila poleg 
tehnične izvedljivosti opredeljena kot investicijsko najcenejša ob hkratnih najnižjih obratovalnih 
stroških. 
V izdelavi sta projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za izbrano varianto 
po omenjeni študiji: 
- »Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR, za priključitev M kanala na VS kanal, 
vgradnjo dušilke na M kanalu in glavno črpališče« (ekologika, d.o.o., Celje), s predvideno 
izvedbo gravitacijskih kanalov za komunalne odpadne vode in padavinske vode  skupne dolžine 
2,0 km. Predmet projekta je tudi glavno črpališče za transport komunalnih odpadnih vod proti 
VS kanalu skupaj s tlačnim kanalom skupne dolžine približno 0,4 km. 
- »Izdelava projektne dokumentacije za fekalno in meteorno kanalizacijo na delu območja 
centra Bleda« (ekologika, d.o.o., Celje), s predvideno izvedbo gravitacijskih za komunalne 
odpadne vode dolžine približno 1,3 km ter gravitacijskih kanalov za padavinske vode skupne 
dolžine približno 1 km vključno z vsemi objekti za ustrezen izpust v jezero. V dokumentacijo je 
vključena analiza odkritih in evidentiranih izvirov talne vode ter njihova ustrezna priključitev – 
ali (i) na obstoječi M kanal ali (ii) na novo padavinsko kanalizacijo ali (iii) na obstoječi kanal za 
odvod čiste izvirske vode v jezero.  
 

Stanje projektne dokumentacije 

Projektni dokumentaciji faze PGD sta izdelani. V zaključni fazi je pridobivanje soglasij k PGD, 

prav tako bo izdelana potrebna dokumentacija za razpis za izbiro izvajalca.  

 

Investicijska vrednost 

Okvirna investicijska vrednost za oba projekta znaša 1,7 mio EUR brez DDV. V investicijo so 

vključeni kanali za odvod komunalnih odpadnih voda in padavinskih voda z ustreznimi objekti 

ter glavno črpališče komunalnih odpadnih. Predvidena gradbena dela na Ljubljanski cesti (nova 

preplastitev ceste vključno s spodnjim in zgornjim ustrojem), niso vključena v navedeno 

vrednost. Ta dela so predmet posebnega projekta. V investicijo pa so vključena vsa potrebna 

dela za izvedbo dveh kanalov v Ljubljanski cesti, gravitacijskega priključnega kanala do glavnega 

črpališča in tlačnega voda od črpališča proti VS kanalu. 

 

Predvidena investicijska vrednost po posameznih projektih: 

Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR, za priključitev M kanala na VS kanal, 
vgradnjo dušilke na M kanalu in glavno črpališče:     
          758.165,30 EUR 

Izdelava projektne dokumentacije za fekalno in meteorno kanalizacijo na delu območja 
centra Bleda           
          974.027,00 EUR 

Skupaj            1.732.192,30 EUR brez DDV 

 

Z investicijo doseženi cilji 

Izvedba obravnavane investicije omogoča realizacijo ključnega okoljskega cilja – izboljšanje 

okoljskega stanja Blejskega jezera - z vidika preprečitve vtoka komunalnih odpadnih voda. Z 

ukinitvijo obstoječega mešanega sistema in ureditvijo ločenega bo preprečeno 

razbremenjevanje mešanih (tudi komunalnih odpadnih) voda v jezero. Celotne zbrane 

komunalne vode se bodo tako po najkrajši poti odvajale z območja, ki gravitira proti jezeru, saj 
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bodo priključene na t.i. VS kanal. Z investicijo se ukine obstoječe črpališče, katerega obratovalna 

varnost (način priključitve električne energije) je nizka. Novo glavno črpališče, sicer 

obremenjeno v večjo pretočno količino kot obstoječe, bo napajano tako iz 

elektrodistribucijskega omrežja kot preko fiksnega agregata, ki bo obratoval zgolj v primeru 

izpada električne energije. Z izvedbo investicije se ukine transport komunalne odpadne vode po 

obstoječem t.i. M kanalu, ki poteka v glavni cesti neposredno ob jezerski obali vse do naselja 

Mlino. Starost omenjenega kanala je skoraj sto let, od zadnje sanacije pa je minilo že trideset let. 

Kanal ni vodotesen, na posameznih odsekih lahko voda iz kanala izteka v območje jezera, da 

drugih pa ravno obratno, jezerska voda lahko vteka v kanal.  

Drugi cilj, ki bo z investicijo dosežen, je priključitev na javno kanalizacijo doslej ne 

priključenih objektov na območju centra Bleda.  

Tretji, prav tako pomemben cilj, ki ga omogoča investicija pa je izboljšanje  obratovalnih 

pogojev preostalih objektov v sistemu odvajanja in čiščenja voda – glavnega črpališča pred 

čistilno napravo ter same čistilne naprave Bled, saj bo z omenjeno investicijo zmanjšana celotna 

količina dovedene vode na čistilno napravo. Z ukinitvijo tistih voda, ki v javno kanalizacijo ne 

sodijo (padavinske vode na območju centra Bleda, jezerska voda zaradi ne vodotesnosti M 

kanala, čiste izvirske vode) bo zmanjšana skupna dovedena količina odpadnih voda na čiščenje, s 

tem pa bo povečana obremenitev na kubični meter dovedene vode, kar izboljšuje pogoje 

delovanja same čistilne naprave. Glede na podatke o dovedeni količini vseh voda na čistilno 

napravo (tako po obstoječem M kot VS kanalu), ki znaša cca 1,7 mio kubičnih metrov na leto 

(podatki za leta 2008-2010) ocenjujemo, da bo z izvedbo omenjene investicije zmanjšana 

količina za približno 4 – 5 odstotkov. 

Povečane količine dotekajo tudi po VS kanalu, slednjega bo potrebno rekonstruirati v naslednji 

fazi. Potreben ukrep bo realiziran  z ureditvijo ustreznih objektov na posameznih prispevnih 

področjih VS kanala. 

Ključen cilj je prvi - izboljšanje okoljskega stanja Blejskega jezera. 

 

Bled, 13.09.2012, 30.11.2012 

 

Poročilo pripravila: 

za Projektanta:   Tomaž Oberžan, univ. dipl. inž. grad. 

za Občino Bled:   mag. Romana Starič, univ. dipl. inž. grad. 

 

Priloga:  

- skupna pregledna situacija obeh projektov v M 1:2500  
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