17. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED
3. december 2013
ob 16.00
V KONFERENČNI DVORANI HOTELA ASTORIA.
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vsebina
Kazalo vsebine
Vabilo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled
Kazalo vabil za delovna telesa
Vabilo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vabilo za sejo Statutarne komisije in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za družbene dejavnosti in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in zapisnik
Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
Sprejem Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bled
z dne 1. 10. 2013
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 17. seje
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto
2014
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za
območje urejanja BL- S 24 Mlino
Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Ožje središče Bleda«
Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Severna razbremenilna cesta na Bledu«
Sprejem Odloka o javnem redu in miru
Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Bled, Bohinj in Železniki
Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - 3
Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih
Razno.
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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
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,
ki bo v torek, 3. 12. 2013, ob 16.00,
v konferenčni dvorani Hotela Astoria.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem zapisnika 16. redne seje
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
5. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
6. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
8. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
9. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«
10. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Severna
razbremenilna cesta na Bledu«
11. Sprejem Odloka o javnem redu in miru
12. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,
Bohinj in Železniki
13. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled - 3
14. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
15. Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih
16. 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, 23. 11. 2013
Številka: 034-5/2013-1
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog.
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Seje delovnih teles občinskega sveta:

1. Odbor za gospodarstvo in turizem
torek, 26. 11. 2013, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje
torek, 26. 11. 2013, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
3. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
sreda, 27. 11. 2013, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 28. 11. 2013, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled
5. Odbor za družbene dejavnosti
četrtek, 28. 11. 2013, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
6. Statutarno-pravna komisija
torek, 3. 12. 2013, ob 15.30 v konferenčni dvorani Hotela Astoria
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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.

5

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, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
16. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v sredo, 27. 11. 2013, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje
3. Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 00 ali po el.
pošti matjaz.bercon@bled.si.

Janez Petkoš, l. r.
Predsednik komisije

Vabljeni:
- člani komisije
- župan, podžupan, direktor občinske uprave

6

Datum: 25.9.2013
Zapisnik
15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 25.
Septembra 2013, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Jana Špec, Davorina Pirc
in Miran Vovk
Ostali prisotni: Andrej Eržen, tajnik komisije
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na
prisotnost vseh članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s
sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje
3. Kadrovske zadeve:
 Imenovanje člana SPVCP
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
4. Razno

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 15. seje
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/15:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red
15. seje.
Točka 2:

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje komisije, z dne 13.5.2013

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/15:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 14. redne seje z
dne 13.5.2013.
Točka 3:
Kadrovske zadeve:
•
Imenovanje člana SPVCP
•
Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Predsednik komisijo seznani, da je je na komisijo glede člana Sveta OŠ prof. dr Josipa Plemlja
prišla iz občinskega odbora SDS predlog, da KMVVI občinskemu svetu predlaga v imenovanje
Andreja Bolčina.
Glede člana SPV pa sta prišli dva predloga in sicer:
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S strani svetnikov Jane Špec in Ludvika Kerčmarja za Franca Pavliča, ter s strani OO SDS za
Alena Kafola.
Ga. Špec pove, da je bil Franc Pavlič dolgoletni vodja avto šole na Bledu in tudi aktivni član v
organih AMZS, tako da ima za predlagano funkcijo ustrezne reference in dolgoletne izkušnje.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasni sprejeli
Sklep 3/15:
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja sprejme Sklep:
KMVVI soglaša k imenovanju kandidataFranca Pavliča , za predstavnika v Skupni svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje, za mandatno obdobje štirih
let.
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika v Skupni svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje, za mandatno obdobje štirih let imenuje
kandidata Franca Pavliča.
KMVVI se sezani z odstopno izjavo g. Alena Kafola in občinskemu svetu predlaga njegovo
razrešitev.
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da v Svet OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, za čas do
izteka mandata sedanjem svetu, imenuje Andreja Bolčina.

Točka 4:

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš
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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
17. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v torek,
3. 12. 2013, ob 15.30 v konferenčni dvorani Hotela Astoria.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
6. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
7. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Severna
razbremenilna cesta na Bledu«
9. Sprejem Odloka o javnem redu in miru
10. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,
Bohinj in Železniki
11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled - 3
12. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
13. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti obcina@bled.si.
Miran Vovk, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnik komisije Andrej Eržen
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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Datum: 25-sept-2013
ZAPISNIK
16. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 25. septembra 2013, ob 17.00 uri, v
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen
Kovač in Anton Omrzel.
Ostali prisotni: Andrej Eren, svetovalec v Kabinetu župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da
je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1.
Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2.
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3.
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
4.
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
5.
Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
6.
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
7.
Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
8.
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
9.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
10.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne služhe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Bled
11.
Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja
12.
Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
13.
Razno
Točka 1

Sprejem dnevnega reda 16. redne seje

Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/16
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red.
Točka 2

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje komisije, z dne 4.7.2013

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/16
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 15. redne seje z dne 4.7.2013.
Točka 3

Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna

Člani komisije so po pregledu Poročila na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 3/16
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Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
Polletnega poročila o izvrševanju proračuna.
Točka 4

Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 4/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem.
Točka 5

Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 5/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Sklepa o
določitvi javne infrastrukture na področju kulture.
Točka 6
Bodeščah

Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v

Člani komisije so po pregledu Namere na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 6/16
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
investicijske namere za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah.
Točka 7
Vrtca Bled

Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo

Člani komisije so po pregledu Namere na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 7/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
investicijske namere za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled.
Točka 8

Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 8/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo predloga
Odloka o proračnu Občine Bled za leto 2014.
Točka 9
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 9/16
Statutarno pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Bled.
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Točka 10
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Bled
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 10/16
Statutarno pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled.
Točka 11
Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja
Člani komisije so po pregledu Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 11/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehničho izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega
omrežja.
Točka 12

Sprejem osnutka Odloka o Javnem redu in miru

ČLani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 12/16
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo osnutka
Odloka o javnem redu in miru.
Točka 13
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila
zaključena ob 17.20 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
Miran Vovk
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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
17. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 26. 11. 2013, ob 16.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Sprejem Odloka o javnem redu in miru
5. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 21 ali po el.
pošti petra.perko@bled.si.

Davorina Pirc, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora mag. Petra Perko
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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ZAPISNIK
16. redna seja Odbora za gospodarstvo in turizem, ki je bila v torek, 24. 09. 2013, ob
18.00.
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Nuša Vogelnik Holzner, Majda Loncnar, Martin Merlak,
Miran Vovk , Uroš Ambrožič
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor OU Bled, Toni Mežan, podžupan, Petra Perko - urad
župana,
Odsotni: Leopold Zonik

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
Razno

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Davorina Pirc je predlagala, da odbor zamenja vrstni red obravnave posameznih točk – peta
točka se obravnava pred četrto točko dnevnega reda.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem je glasoval o sprejemu dnevnega reda in izglasoval
spremembo vrstnega reda.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 15. redne seje odbora z dne 07.05.
2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Točki 3 in 5 dnevnega reda smo obravnavali na skupni seji z Odborom za proračun in občinsko
premoženje.
Ad 3) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Razprava:
Jana Špec: postavila je vprašanje ali je bil likvidnostni kredit že odplačan. Odgovor Matjaž
Berčon: odplačilo 250.000 € je bilo 13.9.2013.
Davorina Pirc:
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-

koristno je, da je dodan stolpec, iz katerega je razvidna realizacija na dan 17.9.2013,
v tabelah naj bo »indeks« v bodoče prikazan v celih številih, brez decimalnih mest
želela je informacijo o poteku projekta » Renatus«: Odgovor Matjaž Berčon: Izvajalec del
ZIR d.o.o. je z deli pričel v septembru 2013, v letu 2013 naj bi bilo izvedenih del 1/3
celotnega projekta.
Ažman Slavko: zanimalo ga je likvidnostno stanje proračuna oz. koliko znašajo zapadle
obveznosti. Odgovor Matjaž Berčon: zapadle obveznosti znašajo okoli 2.000.000 € ( 1.400.000
WTE, 200.000 Infrastruktura Bled, 100.000 obveznosti do športnih društev iz JR 2013,
Gorenjska gradbena družba 180.000, GG Bled 100.000 € in druge manjše obveznosti do
dobaviteljev). Do konca leta naj bi bilo v proračun nakazano še približno 200.000 € iz naslova
sofinanciranja investicij.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna od
1.1.2013 do 30.6.2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 5) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Osnovna podlaga za pripravo »osnutka« je bil
veljavni plan za leto 2013. Skupni prihodki so planirani v višini 12.184.348 €. Glede na to, da
odločitev glede višine dohodnine še ni znana je za leto 2014 planiran prihodek iz tega naslova za
3% nižji kot za leto 2013. Ravno tako še ni znano kako bo z davkom na nepremičnine, zato je v
planu za leto 2014 še vedno planiran prihodek iz naslova NUSZ povečan za rast cen življenjskih
potrebščin 2,5%. Na odhodkovni strani, ki znaša 13.958.548 € so planirani tekoči odhodki in
transferi ter investicije, ki predstavljajo neizogibne odhodke.
V predlogu plana je predlagana obnova Vrtca Bled. Investicija znaša približno 2.400.000 €. S
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predvideno sofinanciranje v višini 417.000 €.
Preostala sredstva za pokritje investicije pa so v predlogu predvidena z zadolžitvijo v višini
1.900.000 €, z rokom odplačila 10 let s pričetkom odplačevanja 1.1.2015 dalje, ko poteče
odplačilo finančnega najema (knjižnica Bled) in kredita preko Hypo banke (za vodovod in
kanalizacijo, ŠD Bled in telovadnico Gorje).
Do obravnave Dopolnjenega predloga proračuna za 2014, ki se predvideva na seji OS 10.12.2013
bodo mogoče že bolj znana dejstva glede dohodnine, davka na nepremičnine,… in takrat bo bolj
jasno če »proračun zmore izvesti investicijo obnove Vrtca«.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
da potrjujejo predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu, ki se nanaša
na Odbor za gospodarstvo in turizem.
Ad 4) Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Petra Perko je navzoče seznanila z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v
Bodeščah. Ministrstvo za kulturo je namreč objavilo Javni razpis za razvojne operacije v javno
kulturno infrastrukturo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in opisala pogoje
pridobitve sredstev.
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Sodarjeva domačija bo predstavljena kot interpretacijski center in ne klasični muzej, zato bo
poskrbljeno, da se bo tako muzejska zbirka kot dejavnost centra osredotočala na pripovedovanje zgodb
na zelo različne načine, ki bodo učinkovito širili znanje o dediščini blejskega podeželja. Dobršen del
dejavnosti interpretacijskega centra bo zgoščen v interpretiranje dosedanjih zgodovinskih raziskav
blejskega kota, zbiranje, posredovanje in popularizacijo znanja in veščin, ki so jih obvladovali ljudje
sredi 18. stoletja tako na Sodarjevi domačiji kot drugod v okolici Bleda. Dogodki bodo po eni strani
usmerjeni v pripravo gradiv za interpretacijo, ki bodo na voljo na domačiji – na primer stiskanje
mošta, žganjekuha, striženje ovc, prikaz procesa predelave volne in lanu do šivanje in rabe oblačil, po
drugi pa tudi v ponudbo tečajev in interaktivnih delavnic za učenje in zabavo.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled,
da sprejme Sklep o seznanitvi z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v
Bodeščah.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 6) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
Davorino Pirc je zanimalo, v kakšnem smislu se sedanji odlok razlikuje od prejšnjega. Uroš
Ambrožič pa je omenil, da je ravno sedaj, ko naj bi uveljavili nov odlok, ki prepoveduje jadrnice
na Blejskem jezeru, le-teh še več.
Matjaž Berčon je omenil, da je potrebno odlok gledati bolj generalno, saj bi strogo sledenje
zakonu povzročilo še več problemov. V občinskem odloku je treba pač zajeziti tiste pojave, ki
povzročajo javni nered in nemir.
Predvsem je pomemben odlok v tistem delu, ki se nanaša na odpiralni čas lokalov, saj pomeni
preklic podaljšanega delovnega časa lokalov – v centru Bleda in v vaških jedrih so možni daljši
obratovalni časi gostinskih lokalov, drugje pa ne.
Prav tako so omejeni javni shodi in prireditve. Ognjemeti so dovoljeni le na osrednjem
prireditvenem prostoru, ki dobijo enkratno dovoljenje za preseganje odloka o hrupu.
Toni Mežan je omenil, da so spontani ulični nastopi dovoljeni le na za to označenih mestih, ki so
določeni s soglasjem Občine Bled. Pri tem je gospa Vogelnik Holzner dodala, da bi določili, da je
dovoljeno nastopati le določen čas.
Martin Merlak je vprašal, kje ribiči lahko lovijo in če jim lahko omejimo lovljenje. Matjaž Berčon
je odgovoril, da je ribolov dovoljen od Hotela Toplic do Mlina in pod Vilo Bled. Glede omejitve pa
je dodal, da noben zakon ne govori, da lokalna skupnost določi, kje se lahko lovi – lovi se namreč
lahko povsod, kjer ni eksplicitno prepovedano.
Ker so imeli člani odbora na osnutek številne pripombe, odbor o sprejemu osnutka Odloka o
javnem redu in miru ni sklepal.
Ad 7) Razno
Toni Mežan je razložil, da je Občina Bled dala narediti osnutek novoletne okrasitve mesta, kjer je
dobila smernice za bodoče okrasitve. Drevesa naj bi bil okrašena z mehko belo barvo, čim
manjše žarnice, ki naj bi jih bilo čim več. Fasade naj bi bile okrašene z ravnimi linijami in naj bi
nosile enoten okrasek – rajska ptica.

16

Davorino Pirc je zanimalo, kje turisti lahko pustijo svoje otroke v dnevnem varstvu. Gospod
Berčon je obljubil, da se bo občina pozanimala v Vrtcu Bled.
Miran Vovk je opozoril, da so zastave pod Hotelom Park v neredu, in sicer je slovenska napol
strgana, blejska pa zapletena v drog. Hkrati je vprašal, kaj se lahko stori s počeno cevjo pod
Hotelom Park in pod Viktorijo.
Nušo Vogelnik Holzner je zanimalo, kaj se dogaja z gospo Urško Arh in ali je že poravnala svoje
dolgove. Matjaž Berčon je obljubil, da bo to preverjeno pri ga. Neji Gašperšič.

Seja je bila zaključena ob 20.30 .

Zapisnik pisala: mag. Petra Perko

Predsedujoča seji Odbora za gospodarstvo in turizem
Davorina Pirc

Odgovor na vprašanje Nuše Vogelnik Holzner:
Urška Arh svoje dolgove poravnava v ravno takšnem znesku, da ni potrebno opravljati izvršbe,
obenem pa je še vedno upravičena do socialne pomoči.
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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
16. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 28. 11. 2013, ob 17.00,
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled - 3
5. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el.
pošti neja.gaspersic@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Neja Gašperšič
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, 26.9. 2013 ob 17. uri.
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora,
Vanja Piber, Anton Mežan, Pavla Zupan, Bojana Pipan,
Opravičeno odsotni: Milan Rejc
Ostali navzoči: direktor OU Matjaž Berčon, Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je zaradi združenih sej odborov
predlagala, da se točke dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Sprejem Zapisnika 14. redne seje
Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Razno

spremenijo v naslednji dnevni red:
1. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
3. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
4. Sprejem Zapisnika 14. redne seje
5. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
6. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
7. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
8. Razno
Ad 1) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil Polletno
poročilo o izvrševanju proračuna. Predstavil je realizirana dejstva, ki so se zgodila v prvi
polovici leta 2013. V razpravi je bila Pavla Zupan mnenja, da se za šolske prevoze še vedno
nameni precej proračunskih sredstev. Direktor je pojasnil, da so sredstva napram preteklim
letom znižana predvsem zaradi zmanjšanja obsega te storitve, pa vendar ima Občina Bled še
vedno nadstandardno ponudbo v primerjavi z drugimi občinami. Vinko Poklukar je pripomnil,
da bi sedanji prevoznik lahko v dopoldanskem času pravil določene prevoze za potrebe osnovne
šole brezplačno. Direktor je odgovoril, da je dogovor z njim, da opravi določeno kvoto prevozov
brezplačno.
Člani Odbora za družbene dejavnosti v nadaljnji razpravi niso imeli pripomb. Sprejet je bil sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani s
Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za področje družbenih dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014. Nekatera izhodišča s strani države so že znana,
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nekatera ne. Do decembra, ko bo naslednja seja občinskega sveta, bodo v proračunu za leto
2014 upoštevana predvidoma vsa nova dejstva (odločitve na nivoju države in pripombe, podane
na javni razgrnitvi).
Direktor je izpostavil, da bo občina vzela posojilo, prvič po 10-ih letih, za investicijo v Vrtec Bled,
ki je vredna 2,4 mio €. Kredit naj bi znašal 1,9 mio €. Začetek črpanja bo na polovici leta 2014,
investicija po potekala predvidoma od marca do septembra 2014, odplačevanje kredita pa se bo
začelo s 1.1. 2015. Konec leta 2014 občina tudi odplača pretekle kredite. Letna obveznost novega
kredita bo 205.000 € in bo trajala naslednjih 10 let. Občina se lahko zakreditira za 770.000 € na
leto.
Odhodki v proračunu za leto 2014 se načeloma ne povišujejo napram letu 2013.
V razpravi je Pavla Zupan vprašala, koliko je neizterjanega iz obveznosti NUSZ. Direktor je
odgovoril, da so povprašali na Davčni urad v Radovljici in dobili odgovor, da je neplačanih
obveznosti v višini 200.000 €, vendar ne morejo posredovati seznama neplačnikov.
Anton Omerzel je vprašal, ali potekajo kakšni dogovori med občinami glede sofinanciranja
vzdrževanja športne dvorane na Bledu. V športnih klubih je namreč okrog polovica mladih, ki so
iz drugih občin. Toni Mežan je odgovoril, da je bila ta problematika izpostavljena že na
koordinaciji županov Zgornje Gorenjske, vendar ni prišlo do soglasja, saj je npr. v Radovljici
plavalni klub, v katerem so člani tudi naši občani in bi po tem ključu potem morali mi
sofinancirati plavalni bazen, itd.
Toni Mežan je še omenil, da je nivo sredstev za namen kulture isti, kot v letu 2013. Veliko
društev še ni dalo zahtevkov za sredstva, pridobljena na občinskem razpisu, ker se veliko
kulturnih prireditev dogaja v drugi polovici leta. Izpostavil je še, da glede na to, da je Odbor za
družbene dejavnosti matični odbor za otroško varstvo, se mu zdi pomembno, da člani
omenjenega odbora sprejmejo sklep glede stališča do investicije v Vrtec Bled. Zato predlaga, da
Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep:
Odbor za družbene dejavnosti podpira investicijo v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo
Vrtca Bled in zagotavljanje proračunskih sredstev za omenjeno investicijo v Vrtec Bled.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so glasovali glede tega sklepa:
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
predlog Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014 v delu za družbene dejavnosti in
soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava.
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA
Po teh dveh točkah dnevnega reda sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.
Predsednica Karmen Kovač je nadaljevala vodenje seje Odbora za družbene dejavnosti.
Ad 3) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje
Člani odbora so spremenjeni dnevni red soglasno sprejeli.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 4) Sprejem Zapisnika 14. redne seje
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 5) Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca
Bled
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Projekt investicije Energetska sanacija in rekonstrukcijo Vrtca Bled je predstavil direktor OU
Matjaž Berčon. Stavba je bila zgrajena leta 1978 in je stara 35 let, tako da je že potrebna obnove.
Pred 10-imi leti je bila izvedena adaptacija podstrešja zaradi potreb po novih prostorih za
izvajanje devetletke. Sanitarije so dotrajane, kuhinja je v zelo slabem stanju. Razlog za investicijo
je tudi povečanje števila otrok pri vpisu, kar smo vsako leto reševali z ureditvami dodatnih
prostorov v stari stavbi, pa tudi v prostoru zbornice, ki je začasno preseljena v knjižnico. Obstaja
torej utemeljena potreba po novih prostorih (kar predstavlja rekonstrukcijo objekta) in pa
potreba po prenovi stavbe v smislu nove izolacije, napeljav, itd. (kar predstavlja energetsko
sanacijo stavbe). Upravičeni stroški, ki smo jih lahko uveljavljali na Javnem razpisu
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti«, znašajo
v višini 600.000 €, za kar smo pridobili 417.000 € nepovratnih sredstev. Takšna prenova pa ni
možna brez še ostale adaptacije stavbe (rekonstrukcija objekta). Vrednost celotne investicije je
ocenjena na 2,4 mio €. Za razliko namerava Občina Bled najeti kredit.
V razpravi je Karmen Kovač izpostavila, da bi bilo dobro, da bi bile terase pokrite. V primeru
dežja ni dobro, ker je terasa mokra in otroci ne morejo biti tam. Naj se ta pripomba posreduje
projektantu.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z investicijsko namero za energetsko
sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 6) Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Projekt investicije za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah je predstavil direktor OU Matjaž
Berčon. Občina Bled ravno te dni pripravlja vlogo za javni razpis glede pridobitve sredstev.
Vrednost investicije je ocenjena na 900.000 €. Gre za zahtevno sanacijo objekta, sej je stavba
stara 350 let in več. Na razpisu so zahteve po novih vsebinah. Dejavnost centra mora
predstavljati povsem nove aktivnosti, ki jih v Sloveniji še ni. Zamišljeno je tako, da bi se v tem
»interpretacijskem centru« izvajala opravila s pretekle zgodovine, in sicer bi se poleg ljudskih
plesov izvajala tudi takšna dela, ko so peka kruha, sušenje sadja, kuhanje žganja, ipd. Pri tem bi
sodelovali tudi gostje/turisti.
V razpravi so člani odbora podprli zelo dobro idejo oživitve starega objekta in starih ljudskih
običajev, ki naj bi se kot kulturna dediščina dogajala v tem objektu in posledično oživila tudi
vaško kulturno življenje. Seveda pa je to pomembno v navezavi z razvojem turizma na Bledu in
okoliških krajih.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve
domačije v Bodeščah.
Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 7) Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Razlog za pripravo in sprejem tega sklepa je, da se s sklepom zagotavlja pravno podlago, da lahko
Ministrstvo za kulturo do 100% financira obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu.
V razpravi je Toni Mežan imel pripombo, da se Kulturni dom Ribno imenuje Zadružni dom Ribno.
Naj se to preveri in v sklepu spremeni. Preveri naj se tudi kvadratura doma – 528 m2 – ali gre
samo za spodnjo dvorano ali tudi za zgornjo.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, s pripombo, da se preveri oz.
spremeni naziv doma v Ribnem in kvadratura prostorov.
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Glasovanje: 6 prisotni, 6 ZA
Ad 8) Razno
- Vinko Poklukar je ponovno predlagal, da se pri projektu Športni park OŠ Bled upošteva,
da se bo na tekaško progo dal tartan in ne pesek.
- Vinko Poklukar je še izpostavil, da v primeru močne zime ne bo zadosti sredstev za
ureditev tekaških prog. Zato predlaga, da se proračunska sredstva za ta namen povečajo
za 5.000 €. Člani odbora so se s tem strinjali in so sprejeli naslednji sklep:
V proračunu za leto 2014 naj se povečajo sredstva za ureditev tekaških prog za
5.000 €, tako da bo višina sredstev za ta namen znašala 10.000 €
Seja je bila zaključena ob 1900 uri.
Zapisala:
Neja Gašperšič

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač
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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
17. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 26. 11. 2013, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
5. Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014
6. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled,
Bohinj in Železniki
7. 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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Številka:
Datum:

011-1/2011
24.9.2013

ZAPISNIK
16. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 24.9.2013
s pričetkom ob 18.00 v poročni dvorani, kjer je potekala skupna predstavitve točke 3.
Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in točke 4. Sprejem Predloga Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2014, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem in
nadaljevanje v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko
Ažman
Odsotna: Strgar Marija, Srečko Vernig.
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3. Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
4. Sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014.
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
6. Razno
Točka 1)
Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Dnevni red 16. Redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotnih: 4 ZA, 0 PROTI)
Točka 2)
Sprejem Zapisnika 15. redne seje
Zapisnik 15. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotnih: 4 ZA, 0 PROTI):
Točka 3)
Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Razprava:
Jana Špec: postavila je vprašanje ali je bil likvidnostni kredit že odplačan. Odgovor Matjaž
Berčon: odplačilo 250.000 € je bilo 13.9.2013.
Davorina Pirc:
- koristno je, da je dodan stolpec iz katerega je razvidna realizacija na dan 17.9.2013,
- v tabelah naj bo »indeks« v bodoče prikazan v celih številih, brez decimalnih mest
- želela je informacijo o poteku projekta » Renatus«: Odgovor Matjaž Berčon: Izvajalec del
ZIR d.o.o. je z deli pričel v septembru 2013, v letu 2013 naj bi bilo izvedenih del 1/3
celotnega projekta.
Ažman Slavko: zanimalo ga je likvidnostno stanje proračuna oz. koliko znašajo zapadle
obveznosti. Odgovor Matjaž Berčon: zapadle obveznosti znašajo okoli 2.000.000 € ( 1.400.000
WTE, 200.000 Infrastruktura Bled, 100.000 obveznosti do športnih društev iz JR 2013,
Gorenjska gradbena družba 180.000, GG Bled 100.000 € in druge manjše obveznosti do
dobaviteljev). Do konca leta naj bi bilo v proračun nakazano še približno 200.000 € iz naslova
sofinanciranja investicij.
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so sprejeli sklep (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI):
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1.

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Polletnim
poročilom o izvrševanju Proračuna občine Bled od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Točka 4)
Sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Osnovna podlaga za pripravo »osnutka« je bil
veljavni plan za leto 2013. Skupni prihodki so planirani v višini 12.184.348 €. Glede na to, da
odločitev glede višine dohodnine še ni znana je za leto 2014 planiran prihodek iz tega naslova za
3% nižji kot za leto 2013. Ravno tako še ni znano kako bo z davkom na nepremičnine, zato je v
planu za leto 2014 še vedno planiran prihodek iz naslova NUSZ povečan za rast cen življenjskih
potrebščin 2,5%. Na odhodkovni strani, ki znaša 13.958.548 € so planirani tekoči odhodki in
transferi ter investicije, ki predstavljajo neizogibne odhodke.
V predlogu plana je predlagana obnova Vrtca Bled. Investicija znaša približno 2.400.000 €. S
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predvideno sofinanciranje v višini 417.000 €.
Preostala sredstva za pokritje investicije pa so v predlogu predvidena z zadolžitvijo v višini
1.900.000 €, z rokom odplačila 10 let s pričetkom odplačevanja 1.1.2015 dalje, ko poteče
odplačilo finančnega najema ( knjižnica Bled ) in kredita preko Hypo banke (za vodovod in
kanalizacijo, ŠD Bled in telovadnico Gorje).
Do obravnave Dopolnjenega predloga proračuna za 2014, ki se predvideva na seji OS 10.12.2013
bodo mogoče že bolj znana dejstva glede dohodnine, davka na nepremičnine,… in takrat bo bolj
jasno če »proračun zmore izvesti investicijo obnove Vrtca«.
Razprava:
Jana Špec: Urejena je okolica Bleda ( Zasip, Seliška c,… ), kar je zelo pohvalno in kaže podobo
urejenosti turističnega kraja. Problem ostaja urejenost Blejske promenade, ki pa je najbolj
obiskana lokacija destinacije…. Matjaž Berčon je odgovoril, da so stroški ureditve previsoki.
Franc Pavlič: Poudaril je, da s trenutno kadrovsko zasedbo na MIR-u, ni mogoče kvalitetno
skrbeti za red na Bledu in je na tem področju nujno potrebno najti rešitev.
Odgovor Matjaža Berčona je bil, da bodo pripombo proučili do priprave Dopolnjenega predloga.
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 in soglaša, da se o
predlogu opravi javna razprava.
Točka 5)
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
a) Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3,
13/9 k. o. Ribno v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2 in pooblašča župana
za podpis ustrezne pogodbe.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
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3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
b) Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v
izmeri 43 m2 po ceni 30,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se dopolni v
skladu s predhodnim sklepom.
4. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo
komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, plinovodno omrežje, vodovodno
omrežje, NN elektrokablovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska infrastruktura)
na parc. št. 463/136 k. o. Rečica – kategorizirana javna pot JP 512462 Razgledna cesta
II.
d) Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih: 5
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine
Bled s seznama:
k.o.
Podhom
Podhom
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Selo
Bled
Bled

parc. št.
91/11, 87/1, 91/6
137/3, 73/7, 73/2
315/2, 347/2, 309/4, 292/4
143/14
9/19, 187/1, 187/8, 187/9, 187/7
9/5, 109, 8/7
7/1, 18/22
152/13, 151/5
174/9
159/11, 155/9
1127/6, 964/10
454/3
454/4, 270/1, 352/11, 286/5

kategorija ceste
JP 512851 Pod hribom
nekategorizirana JP
LC 150061 Breg – Piškovca – Bled
JP 512783 Polje III
nekategorizirana JP
LC 013571 Ledina
JP 512791, 792 Ledina I, II
JP 512772 V Dobje II
JP 512831 Dolina I
JP 512841, 842 Sebenje I, II
LC 012091 Kupljenik
JP 512161 Hrastova ul.
nekategorizirana JP
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Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Rečica
Rečica

Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

507/1, 506/6, 510/3, 511/2, 513/1, 515/35
515/27, 515/31, 515/26, 515/25, 515/28
514/6
507/4, 509/1
20/1
342/2, 269/1
303/1
315
344/4
350/3, 352/31, 352/32
413/1
413/2, 388/1, 435/16
449/1, 443/7, 448/7
898
369/3
17/11
150/7
150/10
170/3, 166/6, 164/4, 207/125
531, 533/9, 1398
1397, 994/9, 994/7
1087/4
973/3, 435/2, 435/3, 13/9, 947/2, 958/3, 966/2, 973/4, 957/2, 957/3,
958/2
918/31, 994/3
1080/2, 1080/4, 1083/2, 1082/3, 1084/2, 1170/6
1391/1
207/113
511/1, 511/2
382/6, 382/9, 385/5, 382/10, 438/4, 437/5, 436/3, 436/2, 404/3,
404/2, 400/1, 398/3, 398/1, 391/9, 391/8, 390/2, 385/12, 385/11,
385/2, 383/4, 383/2, 382/13
292/21, 421/3
431/5, 431/6, 431/10, 431/9, 431/11, 431/12, 431/8, 431/13, 431/18,
431/19, 433/2, 433/3
432/6, 435/4, 434/2
463/176, 463/49, 463/6, 463/182, 463/183, 463/223
314/8, 338/1, 314/8
34/9, 34/6
294/4, 313/1, 316/1
23/1, 24/1, 10/5, 26/10,
439
263/3
54/3
657/9
27/3
37/1, 37/2, 37/3
39/1, 44/3, 56/4, 56/10
89/3, 90/2, 92/1, 92/5
72/3
85/6
106/8, 106/22, 106/23, 106/24, 106/21, 106/25, 1217/1, 1217/2
121/6
124/1, 136/13
141/1, 145/1
226/1, 226/3
235/25
240/1, 246/4, 296/25
249/1, 250/1, 252/1, 252/3
252/5, 252/12, 252/17, 253/1, 254, 296/44, 122/10, 136/24, 296/119,
252/18, 252/19, 252/20
290/136, 290/127, 290/73, 290/68, 290/81, 1165/8, 1165/7,
1165/11, 1165/12, 1165/13
305/8, 322/5, 305/11, 321/12, 309/27, 311/10, 305/10, 309/26,
309/25
309/12, 325/2
321/3, 321/14
379/9
422/3, 705/2, 719/3
708/1
708/10
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JP 512201, 202 Jermanka I, II
JP 512421 Prečna ulica
LK 150061 Breg-Piškovca-Bled
Sebenjska cesta II, III
LC 013521 Cesta svobode
JP 512092, 093 Črtomirova ul. I, II
JP 512601 Za Pecovco do šole
JP 512303 Mladinska c. III
pločnik RC 1094
JP 512431, 432 Prešernova c. I, II
LK 013531 Grajska c. – čez Bledec
LK 013541 Grajska c. – Bl. grad
JP 512081, 082 C. v Vintgar I, II
LK 013042 Črtomirova ul.
JP 512391 Pod skalo
JP 513541 C. svobode - povezava
LK 013582 Savska c.
JP 512731 Za Pižem
LK 013583 Gorenjska ulica
JP 513072, 076 Koritno II, VI
nekategorizirana JP
Bodešče IV
LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo
LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče
Bodešče I
LC 012011 Koritno-Ribno
JP 512751 Triglavska ul., LK 013581 Izletniška ul.
LK 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna
LK 013021 Župančičeva c.

JP 512593 Za gradom III, VII
JP 513511, 512, 513 Regatni center, RC rondo, Kidričeva
c. – Veslaška prom.
JP 513521 Rondo Zaka
JP 512461 Razgledna I
nekategorizirana JP
Triglavska c. IV
JP 512571 Valvazorjeva ulica
JP 512171, 172, 174 Jamova I, II, IV
JP 512642 Župančičeva ul. II
JP 512232 Kolodvorska c. II
LK 013551 Koroška c.
JP 512191 Jelovška I, JP 512531 Selska c.
JP 512284 Levstikova IV
LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo
pločnik RC 1088
avtobusna postaja Union
LK 012041 Cankarjeva c.
LZ 013031 Trubarjeva – Mladinska c.
LZ 013081 Seliška cesta
JP 512612 Za potokom II
JP 512111 Gozdarska ul. I
JP 512212 Kajuhova c. II
JP 512121 Gradnikova cesta
JP 512272 Kumerdejeva II
JP 512102 Finžgarjeva c. II
JP 512481, 483 Rožna ul. I, III
LZ 013011 Gregorčičeva – Kajuhova c.
LK 013511 Pot na Lisice
LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče
JP 512181 Jarška cesta
JP 512352 Naselje J. Bernarda II
JP 512021 Alpska c. I
nekategorizirana JP
JP 512193 Jelovška c. III
JP 512541 Taleška ulica

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

709/3
719/1, 718/1, 809/9
774/5, 774/9
931/2
136/25
1214/1
1214/2
1216

JP 512071 Cesta v Megre
JP 512401, 402 Pod Stražo I, II
JP 512631 Želeška cesta
JP 512441 Prežihova I
JP 512111 Gozdarska I
LK 013042 Črtomirova ulica
JP 512152 Grič II
JP 512431 Prešernova I

Točka 4) Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.00 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 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
17. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 28. 11. 2013, ob 16.00
v Poročni dvorani Občine Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
6. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
7. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«
8. Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Severna
razbremenilna cesta na Bledu«
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
10. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 23 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
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-6/2010-7
Datum: 27. 9. 2013

ZAPISNIK

16. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v
četrtek, 26. 9. 2013, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
predsednik odbora Janez Petkoš, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina
Pirc, Anton Omerzel
Opravičeno odsoten: Peter Pogačar
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Barbara Jančič, mag. Romana
Starič, Bojan Homec - WTE
Začetek seje: ob 17.00, zaključek seje: ob 18.30
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Bled
8. Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu PUP
10. Razno
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za
družbene dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon podal obrazložitev za 3. in 4.
točko.
Ad 4) Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Anton Omerzel je podal
pripombo, da je že nekaj let na postavki za tekoče vzdrževanje zelenih površin kljub zmanjšanju
za 70.000€ porabljenih preveč sredstev, na zunaj pa ni videti rezultatov. Matjaž Berčon je
povedal, da je v tem znesku zajeto tudi delovanje zimske službe.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občinski svet se seznanijo
s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Predlog proračuna Občine Bled za leto 2014 je predstavil direktor občinske uprave Matjaž
Berčon. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi proračuna in večje investicijske projekte za
leto 2014 (sprejem OPPN za vzhodno obalo jezera – promenada, zadolževanje za energetsko
sanacijo osnovne šole,…). Na odhodkovni strani se bodo znižali predvsem stroški Infrastrukture
za obratovanje Straže (natančen pregled poslovanja), kar se predvideva v prihodnje tudi pri
stroških za obratovanje Ledene dvorane, glede na pripombo Antona Omerzela, ki je že večkrat v
preteklosti predlagal sofinanciranje ostalih občin (uporaba dvorane klubov iz okoliških občin).
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Janez Petkoš je podal pripombo, da bi se lahko več denarja namenilo za parkovne zasaditve, kar
vpliva na lepši izgled občine.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je proračun pripravljen dobro in korektno. Predvsem pozdravlja
vsa vlaganja v obnovo infrastrukture, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj turizma v občini.
Pozdravlja tudi investicijo energetske sanacije šole.
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 s
pripombami iz razprave in soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik
odbora in predlagal potrditev dnevnega reda.
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 15. redne seje Odbora
Člani odbora na Zapisnik 15. redne seje Odbora z dne 4. 7. 2013 niso imeli pripomb, zato so
sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
Zapisnik 15. redne seje Odbora z dne 4. 7. 2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
a)
Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno
v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
b) Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz javnega
dobra in prenos v last Občine Bled, ter prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v
izmeri 43 m2 po ceni 30,00 €/m2.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
c) Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bo s sprejetjem tega sklepa javna korist
ustrezno izkazana in s tem bo podana pravna podlaga za začetek postopka izdaje ustrezne
upravne odločbe. Ta bo nadomestila sklenitev služnostnih pogodb, ki jih iz različnih razlogov z
lastniki zemljišč ni bilo mogoče skleniti.
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski
svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo komunalne
infrastrukture na parc. št. 463/136 k. o. Rečica.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
d) Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste
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Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bodo pri obdavčitvi nepremičnin
nepremičnine, ki so javno dobro, oproščene davka. Zato se s sprejemom tega sklepa ažurira
zemljiškoknjižne vpise zemljišč, ki so v naravi ceste (zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi).
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski
svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 6) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Obrazložitev je podala Romana Starič. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 7) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Bled
Obrazložitev je podala Romana Starič. Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Bled.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 8) Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega kanalizacijskega omrežja
Obrazložitev sta podala Romana Starič in Bojan Homec – WTE. Romana Starič je povedala, da je
pri pripravi pravilnika prišlo do napake v 79. členu, zato se besedilo navedenega člena pravilno
glasi: »Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, z dne 13.12.2002.« Po kratki razpravi
glede obveznosti priključevanja so člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja s predlaganim redakcijskim popravkom 79.
člena.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 9) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu PUP
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da gre za rekonstrukcijo obstoječe kmečke
hiše, kateri se odstrani leseno ostrešje, klet in pritličje se sanirata in rekonstruirata, ter
nadzidata z leseno skeletno gradnjo. Odgovorna projektantka v postopku priprave projektne
dokumentacije predlaga naklon strehe 44 stopinj, s čimer želi ohranjati naklon obstoječe strehe.
Prostorski ureditveni pogoji sicer predpisujejo naklon od 38-42 stopinj. Ker je v nadaljevanju
objekta obstoječe gospodarsko poslopje z naklonom 44 stopinj, bi ob upoštevanju določil PUP
prišlo do neustreznega razhajanja naklonov.
Sklep: V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu
»Rekonstrukcije in gradnje novega objekta« št. projekta 12/12, z dne julij 2013, na
zemljišču parc. št. 720 in del 721/1 k.o. Ribno, odg. vodja projekta Katarina Langus,
u.d.i.a..
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
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Ad 10) Razno
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 18.30
uri zaključil.
Zapisala:
Barbara Jančič
Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš
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1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 17. redne seje.
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2) Sprejem Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 1. 10. 2013

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 16. redne seje z dne 1. 10. 2013.
ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar
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Številka:
Datum:

034-4/2013
1. oktober 2013

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 1. oktobra, ob 16.00, v prostorih
Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje).
Prisotni člani: Janez Petkoš, Pavla Zupan, mag. Leopold Zonik in Majda Loncnar (DeSUS), Vinko
Poklukar (LNK), Jana Špec in Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP) – od 16.30
ure dalje, Davorina Pirc in Srečko Vernig (LDS), Janez Brence in Miran Vovk (SDS),
Brigita Šolar (N.Si), Anton Mežan,Karmen Kovač in Peter Pogačar (LTM in SMS)
Novinarji:

Romana Purkart (Blejske novice, Radio Triglav)

Občinska uprava: Matjaž Berčon, Nataša Hribar, mag. Primož Lah, mag. Barbara Jančič, mag.
Romana Starič in 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
12 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v soboto, dne 21. 9. 2013, dodatno gradivo
pa 23. 9. in 24. 9. 2013, zapisnike delovnih teles po elektronski pošti, dne 30. 9. 2013.
Na začetku je župan predsednika Statutarno pravne komisije, Mirana Vovka vprašal, če obstaja
kakšen formalno-praven zadržek za sprejem predlaganega dnevnega reda, ki je odgovoril, da ni
nobenih formalno pravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda.
Za 16. redno sejo je bil tako predlagan nov dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 15. redne seje
3. Pobude in vprašanja
4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
6. Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
7. Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
8. Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled
9. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
11. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Bled
12. Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja
13. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru
14. Kadrovske zadeve:
 Imenovanje člana SPVCP
 Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
15.
Razno
Točka 1:
Sprejem dnevnega reda
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Davorina Pirc je predlagala, da se z Dnevnega reda umakne 12. točka, Sprejem Tehničnega
pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja .
Župan je odločil, da se točka z dnevnega reda na umakne.
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 16. redne seje.
PRISOTNI
ZA
PROTI
11
11
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 2: Sprejem Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 9. 7.
2013
Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 15. redne seje z dne 9. 7. 2013.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 3a:

Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 15 . redne seje

Župan je predlagateljico pobude vprašal, če potrebuje še kakšno pojasnilo na podan odgovor.
Vsi, ki so podali pobude na 15. redni seji, so bili s podanimi odgovori zadovoljni.
Točka 3b:

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Jana Špec: »Imam vprašanje in pobudo:
1. Name so se obrnili občani, in sicer gre za človeku nesprejemljivo dejstvo, da se pojavlja na
našem pokopališču vsak dan več kraje. Ljudje so me opozorili, da se vpraša, če lahko
upravljavec – Infrastruktura Bled, karkoli lahko stori, da se ne bo kradlo z zasajenih gredic,
vaz, cvetja, ipd. Prosi, da Infrastruktura prouči, če se na tem področju da kaj postoriti.
2. Podajam pobudo, ki jo predlaga tudi UO TD Bled, in sicer v zvezi z neredom, ki se je v
poletni sezoni pojavljal okoli Blejskega jezera – kampiranja, kopanja, poležavanja na travi in
predlaga, da Občinska uprava v tem času do sezone prouči regulativo in naj tudi prouči, kako
zagotoviti večje število redarjev, da bi se red na tem področju lahko delal, ker je to z dvema
redarjema nemogoče nadzirati.«
Davorina Pirc: »Imam dve pobudi oziroma vprašanji:
1. Predlagala, da bi bilo smiselna postavitev začasnih krožišč po Bledu, saj bi s tem precej
uredili promet – vključevanje z Ribenske, Koritenske in centralnega križišča, saj se je
semafor v glavnem križišču v sezoni ugasnil in je bil prometni režim tak, kot je bil pred
postavitvijo semaforja. Mislim, da se vsa mesta, predvsem pa turistična poslužujejo vsaj
začasnih krožišč do stalne rešitve in sprašuje, zakaj tega na Bledu ni.
2. Pobuda se nanaša na osvetlitev sprehajalnih poti: Zanima me, če je ta jakost osvetlitve sedaj
tista, ki mora biti, ker turisti in obiskovalci se zvečer bojijo hoditi okoli, ker se ne čutijo varni
glede na osvetlitev, ki je sedaj.«
Matjaž Berčon, direktor OU, je povedal, da je sedaj to jakost, ki je predpisana z tehničnimi
pravilniki za osvetljevanje javnih poti.
V zvezi s krožiščem na Ljubljanski cesti, med Koritensko in Seliško, je povedal, da je občina na
zadnjem sestanku z DRSC prejela neformalno potrditev, da lahko občina pripravi izvedbeni načrt

39

za krožišče in se to krožišče lahko umesti na podlagi izvedbenega načrta. V načrtu je, da se
izvede še pred sezono. Povedal pa je, da je vse odvisno od finančnih sredstev (cca 50.000,00 €).
Povedal je, da bodo zadeve razčiščene že pri drugem branju proračuna.
Povedal je tudi, da križišče, ki je semaforizirano, upravlja PP Bled, ki pojasnjuje, da ta ukrep
izvajajo zato, da ne prihaja do zastojev na avtocesti. Povedal je, da je občina že večkrat urgirala in
v primeru izklopa semaforja tudi predlagala, da naj postavijo v križišče policista, vendar pa je bil
prejet odgovor, da naj občina postavi v križišče svojega redarja.
Janez Brence je podal pobudo v imenu več podpisnikov: stanovalcev nad Mercatorjem, Penzion
Pletna, Apartmaji Panorama, Hotel Vila Bled in še nekaterih drugih:
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Miran Vovk:
1. Javna razsvetljava na »promenadi« - razlaga direktorja ne drži, ker je hoja od Blegaša do
banke v nočnem času nevarna in predlaga, da se v centru Bleda najde rešitev, da se jakost
osvetlitve popravi.
2. Predlagam, da se zastave na drogu ob jezeru, med štartno hišico in Casinojem zamenjajo,
sem pa že dobil odgovor, da je lastnica zastav Sava hoteli in predlagam, da se lastnike
obvesti, da zamenjajo zastave.«
3. Na isti lokaciji je pritok v jezero in predlagam, da se do celovite rešitve cev podaljša, da se ob
večjih nalivih ne vidi, kaj vse doteka oziroma priteka v jezero.«
Točka 4:

Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, podsekretarka za javne finance, gospodarske in
družbene dejavnosti.
- predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem Davorina Pirc
predlog za sprejem sklepa o seznanitvi
- predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač
predlog za sprejem sklepa o seznanitvi
- predsednica Odbora za proračun in občinsko premoženje Jana Špec
predlog za sprejem sklepa o seznanitvi
- predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Janez Petkoš
predlog za sprejem sklepa o seznanitvi
Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled se seznani s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 5a:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Odkup zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9 k. o. Ribno

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za odkup zemljišč
Sklep št. 5:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč s parc. št. 435/2, 435/3, 13/9
k. o. Ribno v skupni izmeri 1.054 m2, po ceni 10,00 €/m2 in pooblašča župana za
podpis ustrezne pogodbe.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 5b:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Prodaja zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za izvzem javnega dobra in prodajo zemljišča
Sklep št. 6:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 1205/5 k. o. Želeče iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 1205/5 k.o. Želeče v
izmeri 43 m2 po ceni 30,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se dopolni v
skladu s predhodnim sklepom.
4. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
11
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 5c:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Sklep o ugotovitvi javne koristi – Razgledna cesta

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem sklepa
Sklep št. 7:
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo
komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, plinovodno omrežje, vodovodno
omrežje, NN elektrokablovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska infrastruktura) na
parc. št. 463/136 k. o. Rečica – kategorizirana javna pot JP 512462 Razgledna cesta II.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
10
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 5d:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne
ceste

Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
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Sklep št. 9:
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena - javne ceste, na nepremičninah v lasti Občine Bled s seznama:
k.o.
Podhom
Podhom
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Zasip
Selo
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Ribno
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Rečica
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

parc. št.
91/11, 87/1, 91/6
137/3, 73/7, 73/2
315/2, 347/2, 309/4, 292/4
143/14
9/19, 187/1, 187/8, 187/9, 187/7
9/5, 109, 8/7
7/1, 18/22
152/13, 151/5
174/9
159/11, 155/9
1127/6, 964/10
454/3
454/4, 270/1, 352/11, 286/5
507/1, 506/6, 510/3, 511/2, 513/1, 515/35
515/27, 515/31, 515/26, 515/25, 515/28
514/6
507/4, 509/1
20/1
342/2, 269/1
303/1
315
344/4
350/3, 352/31, 352/32
413/1
413/2, 388/1, 435/16
449/1, 443/7, 448/7
898
369/3
17/11
150/7
150/10
170/3, 166/6, 164/4, 207/125
531, 533/9, 1398
1397, 994/9, 994/7
1087/4
973/3, 435/2, 435/3, 13/9, 947/2, 958/3, 966/2, 973/4, 957/2, 957/3, 958/2
918/31, 994/3
1080/2, 1080/4, 1083/2, 1082/3, 1084/2, 1170/6
1391/1
207/113
511/1, 511/2
382/6, 382/9, 385/5, 382/10, 438/4, 437/5, 436/3, 436/2, 404/3, 404/2, 400/1,
398/3, 398/1, 391/9, 391/8, 390/2, 385/12, 385/11, 385/2, 383/4, 383/2, 382/13
292/21, 421/3
431/5, 431/6, 431/10, 431/9, 431/11, 431/12, 431/8, 431/13, 431/18, 431/19,
433/2, 433/3
432/6, 435/4, 434/2
463/176, 463/49, 463/6, 463/182, 463/183, 463/223
314/8, 338/1, 314/8
34/9, 34/6
294/4, 313/1, 316/1
23/1, 24/1, 10/5, 26/10,
439
263/3
54/3
657/9
27/3
37/1, 37/2, 37/3
39/1, 44/3, 56/4, 56/10
89/3, 90/2, 92/1, 92/5
72/3
85/6
106/8, 106/22, 106/23, 106/24, 106/21, 106/25, 1217/1, 1217/2
121/6
124/1, 136/13
141/1, 145/1
226/1, 226/3
235/25
240/1, 246/4, 296/25
249/1, 250/1, 252/1, 252/3
252/5, 252/12, 252/17, 253/1, 254, 296/44, 122/10, 136/24, 296/119, 252/18,
252/19, 252/20
290/136, 290/127, 290/73, 290/68, 290/81, 1165/8, 1165/7, 1165/11, 1165/12,
1165/13
305/8, 322/5, 305/11, 321/12, 309/27, 311/10, 305/10, 309/26, 309/25
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kategorija ceste
JP 512851 Pod hribom
nekategorizirana JP
LC 150061 Breg – Piškovca – Bled
JP 512783 Polje III
nekategorizirana JP
LC 013571 Ledina
JP 512791, 792 Ledina I, II
JP 512772 V Dobje II
JP 512831 Dolina I
JP 512841, 842 Sebenje I, II
LC 012091 Kupljenik
JP 512161 Hrastova ul.
nekategorizirana JP
JP 512201, 202 Jermanka I, II
JP 512421 Prečna ulica
LK 150061 Breg-Piškovca-Bled
Sebenjska cesta II, III
LC 013521 Cesta svobode
JP 512092, 093 Črtomirova ul. I, II
JP 512601 Za Pecovco do šole
JP 512303 Mladinska c. III
pločnik RC 1094
JP 512431, 432 Prešernova c. I, II
LK 013531 Grajska c. – čez Bledec
LK 013541 Grajska c. – Bl. grad
JP 512081, 082 C. v Vintgar I, II
LK 013042 Črtomirova ul.
JP 512391 Pod skalo
JP 513541 C. svobode - povezava
LK 013582 Savska c.
JP 512731 Za Pižem
LK 013583 Gorenjska ulica
JP 513072, 076 Koritno II, VI
nekategorizirana JP
Bodešče IV
LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo
LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče
Bodešče I
LC 012011 Koritno-Ribno
JP 512751 Triglavska ul., LK 013581 Izletniška ul.
LK 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna
LK 013021 Župančičeva c.
JP 512593 Za gradom III, VII
JP 513511, 512, 513 Regatni center, RC rondo, Kidričeva c. –
Veslaška prom.
JP 513521 Rondo Zaka
JP 512461 Razgledna I
nekategorizirana JP
Triglavska c. IV
JP 512571 Valvazorjeva ulica
JP 512171, 172, 174 Jamova I, II, IV
JP 512642 Župančičeva ul. II
JP 512232 Kolodvorska c. II
LK 013551 Koroška c.
JP 512191 Jelovška I, JP 512531 Selska c.
JP 512284 Levstikova IV
LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo
pločnik RC 1088
avtobusna postaja Union
LK 012041 Cankarjeva c.
LZ 013031 Trubarjeva – Mladinska c.
LZ 013081 Seliška cesta
JP 512612 Za potokom II
JP 512111 Gozdarska ul. I
JP 512212 Kajuhova c. II
JP 512121 Gradnikova cesta
JP 512272 Kumerdejeva II
JP 512102 Finžgarjeva c. II
JP 512481, 483 Rožna ul. I, III
LZ 013011 Gregorčičeva – Kajuhova c.
LK 013511 Pot na Lisice
LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče

Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče
Želeče

309/12, 325/2
321/3, 321/14
379/9
422/3, 705/2, 719/3
708/1
708/10
709/3
719/1, 718/1, 809/9
774/5, 774/9
931/2
136/25
1214/1
1214/2
1216

PRISOTNI
12
Sklep JE bil sprejet.

JP 512181 Jarška cesta
JP 512352 Naselje J. Bernarda II
JP 512021 Alpska c. I
nekategorizirana JP
JP 512193 Jelovška c. III
JP 512541 Taleška ulica
JP 512071 Cesta v Megre
JP 512401, 402 Pod Stražo I, II
JP 512631 Želeška cesta
JP 512441 Prežihova I
JP 512111 Gozdarska I
LK 013042 Črtomirova ulica
JP 512152 Grič II
JP 512431 Prešernova I

ZA
12

PROTI
0

Točka 6: Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Uvodno obrazložitev je podala mag. Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
predlog za sprejem, vendar s pripombo, da se preveri oz. spremeni naziv doma v Ribnem in
kvadratura prostorov.
Anton Mežan je podal pripombo, da se Kulturni dom Ribno imenuje Zadružni dom Ribno. Naj se
to preveri in v sklepu spremeni. Preveri naj se tudi kvadratura doma – 528 m2 – ali gre samo za
spodnjo dvorano ali tudi za zgornjo. Predlagal je tudi, da se preveri, če spada v obnovo tudi
stanovanje od hišnika, seveda če je stanovanje tržno razume, da to ne gre, če pa se stanovanje pri
obnovi vklopi v kulturo in naj se na podlagi tega pridobi denar tudi za obnovo tega stanovanja.
Barbara Jančič je povedala, da kar se tiče poimenovanja pove, ne vidi v tem nobenega problema
in bi Kulturni dom Ribno lahko poimenoval Zadružni dom Ribno, glede na to, da se pojavlja v več
dokumentih. Kar pa se tiče kvadrature, je povedala, da so podatki povzeti po podatkih Geodetske
uprave. Pri tem bi se lahko samo pri prostorih Kulturnega društva Ribno dodalo »v izmeri 220
m2« (kar meri večja spodnja dvorana, zgornja dvorana pa naj bi bila sejna in ne namenjena
kulturni dejavnosti, karo so povedali predstavnik- uporabniki), za stanovanje pa je potrebno še
preveriti. Predlagala je, da se vnese redakcijski popravek, da se dodajo še dejanske kvadrature,
vendar pa si mogoče malo bolj vezan pri pridobivanju sredstev.
Matjaž Berčon je povedal, da se razširi na celotno kvadraturo objekta, pri razpisih pa je ključno
lastništvo.
Janez Brence je povedal, da ga zmoti 4. točka – pri knjižnici Blaža Kumerdeja Bled, kjer se
zavarujejo samo prostori knjižnice in povedal, da dvomi, da je občina samo etažni lastnik.
Povedal je, da enako velja za Kulturni dom Boh. Bela – stavbišče 83 m2 se ne zaščiti, vendar pa
samo tisti prostori, ki jih uporablja Kulturno društvo in naj se razširi na stavbišče. Predlaga, da
se generalno preverijo vse kvadrature od točke 4 do točke 7, ne glede na status. Predlagal je, da
strokovne službe pripravijo čimvečjo zaščito občinskega premoženja, ne glede na status.
Sklep št. 10:
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture z redakcijskimi popravki.
PRISOTNI
ZA
PROTI
13
13
0
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 7: Seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave
Poročilo delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
seznanitev z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah
- Odbor za gospodarstvo in turizem - predsednica Davorina Pirc
predlog za sprejem sklepa o seznanitvi z investicijsko namero
Sklep št. 11:
1. Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za obnovo Sodarjeve
domačije v Bodeščah.
2. Prenova Sodarjeve domačije se uvrsti v Načrt razvojnih programov in uskladi s
predlogom proračuna za leto 2014.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8: Seznanitev z investicijsko namero za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo
Vrtca Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon,direktor Občinske uprave
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
se je seznanil z investicijsko namero
Anton Mežan je povedal, da se je Odbor za družbene dejavnosti strinjal z energetsko sanacijo
vrtca Bled in tudi povedal, da se predstavniki liste Tonija Mežana strinjajo s to investicijo, ker se
zavedajo, da je sedaj pravi trenutek, da se investicija spelje in povedal, da jo lista v celoti podpira.
Janez Brence je povedal, da je projekt v redu in da cena ni pretirana in povedal, da bo projekt
podprl.
Mag. Slavko Ažman je povedal, da se strinja s predhodniki, da so zadeve dobro pripravljene in
predlagal, da se investicija podpre, tudi glede na same prihranke in predlaga, da se iztržijo
najboljše cene. Povedal je tudi, da je na Odboru za finance opozoril, da se glavnina zadolževanja
prihrani za velike projekte, ki čakajo občino (obvoznica) in prosil, da se preveri, če je občina
zmožna sama financirati tisti del obvoznice, ki ga mora narediti občina.
Matjaž Berčon je odgovoril, da je glede samega obvladovanja višine investicije občina na
zadnjih petih projektih oddala dela po sistemu »ključ v roke«. Pomembno je, da so projekti
dobro pripravljeni, kar je tudi garancija, da ne prihaja do aneksov k pogodbi in praktično se
dejansko ve, kakšna je ponudba, ki jo prejmeš in verjame, da bo uspel tudi imenovani projekt –
energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. Kar pa se tiče varčevanja potenciala za
zadolžitev v zvezi z gradnjo obvoznic je povedal, da je podatek, ki ga je podal v obrazložitvi
zadosti jasen, kjer pa ima občina tudi možnost z nakupi zemljišč poračunavati in meni, da bo
vložek občine cca. dva milijona.
Janez Fajfar je povedal, da če občina najeme kredit konec prihodnjega leta, se plača to, za kar je
občina zadolžena sedaj, če pa se najeme kredit za vrtec in za cesto, še vedno ostane približno 43
% dovoljenega potenciala.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je vrtec res potreben obnove in povedal, da podpira investicijo
in povedal, da oba predstavnika SD to res podpirata in bosta investicijo tudi podprla. Imel je
samo vprašanje glede odprtih teras, ki so sedaj v vrtcu, če se le-te lahko delno pokrije in
predlagal je tudi, da se administrativni del vrtca preseli v staro stavbo, tako da bi bil ta del vrtca
namenjen samo varstvu.
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Matjaž Berčon je povedal, da so se o terasah že tudi pogovarjali z osebjem vrtca in se bo v fazi
PZI to vse še enkrat pregledalo in kako optimizirati zahtevano kvadraturo in izvedbo. Povedal je,
da se je razmišljalo tudi o upravnih prostorih, saj je to varianta še za en oddelek.
Mag. Leopold Zonik je v imenu stranke DeSUS pohvalil projekt in podal podporo projektu.
Zahvalil se je tudi občinski upravi za opravljeno energetsko sanacijo Zdravstvenega doma.
Zanimalo ga je, zakaj na vrtcu ni uporabljena sončna energija in zakaj je samo sedem parkirnih
mest.
Matjaž Berčon je odgovoril, da se vgrajujejo toplotne črpalke in da je primarni energent voda,
plin pa samo dodatno in je mnenja, da je to temeljni in najbolj učinkovit vir na Bledu glede na
naravne danosti. Glede solarne energije pa je povedal, da je velik problem senčenje, saj stavba
nima najbolj optimalne lege. Za parkirišča je povedal, da niso del gradbenega dovoljenja, vendar
je razširitev parkirišč predvidena ob Seliški cesti, kjer se bodo širila stavbna zemljišča, ki so
trenutno kmetijska, vse v okviru OPPN za severno razbremenilno cesto. Predvideno pa je 75
parkirišč.
Anton Omerzel je povedal, da bo projekt podprl in pohvalil delo občinske uprave.
Sklep št. 12:
Občinski svet Občine Bled se seznani z investicijsko namero za energetsko sanacijo in
rekonstrukcijo Vrtca Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 9: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon,direktor Občinske uprave
Poročila delovnih teles:
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
predlog za sprejem in podali soglasje, da se opravi javna razprava
Odbor za gospodarstvo in turizem - predsednica Davorina Pirc,
predlog za sprejem v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in turizem
Odbor za proračun in občinsko premoženje - predsednica Jana Špec,
predlog za sprejem in podali soglasje, da se opravi javna razprava
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja - predsednik Janez Petkoš,
predlog za sprejem in soglasje, da se opravi javna razprava
Majda Loncnar je povedala, da jo zanima tisti del proračuna, ki se nanaša na projekt »Uživajmo
lokalno«, »Uporabna zelišča«, »Tujerodne rastline«, »Gorenjska košarica« in spraševala, če ima
občina kakšen projekt in kaj to je. Če primerja, je finančno enako pokrito kot kompleksne
subvencije v kmetijstvu in povedala, da ima komisija za kmetijstvo slabe izkušnje, saj komisija
namenja mala sredstva tistim, ki podajajo vloge za subvencije in predlagala, da se del teh
sredstev drugače prerazporedi, mogoče več društvom ali v kompleksne subvencije, saj meni, da
se te dejavnosti že večinoma odvijajo po društvih v občini.
Ludvik Kerčmar je pohvalil pripravo osnutka proračuna za leto 2014, ki je investicijsko
naravnan. Zanimalo pa ga je, zakaj so zmanjšana sredstva za delo občinskega sveta glede na
lansko leto in predlagal, da se več sredstev nameni ureditvi promenade in nasaditvi parkov in
predlagal, da se čim bolj transparentno vidijo stroški, ki gredo za Regionalni turistični center oz.
Triglavsko rožo in da bi se sedanji turistični center v središču Bleda še bolj dodelal.
Matjaž Berčon je povedal, da so projekti s področja kmetijstva potrebni še prevetritve, tisti ki so
bili našteti, pa so bili predlagani s strani RAGOR-ja in so za te projekte bile podpisane pogodbe že
v začetku tega leta, vendar ugotavlja, da niso bili realizirani, v času priprave osnutka pa občina še
tudi ni prejela pravih podatkov z njihove strani ali se bodo ti projekti nadaljevali ali ne in so bili
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samo prekopirani iz proračuna letošnjega leta. Povedal je, da je stališče občine, da se bodo tiste
pogodbe, kjer se stvari niso pričele odvijat, preklicale oz. odpovedale, ustvarjena rezerva pa se
bo preusmerila v nove projekte, ki bodo bolj oprijemljivi oziroma se bodo sredstva namenila za
kompleksne subvencije v kmetijstvo.
Povedal, da so sredstva za delo občinskega sveta dejansko zmanjšana, ker bo v naslednjem letu
(predvolilno leto) ena seja manj.
Povedal je, da so sredstva za ureditev promenade res majhna, vendar je zagotovil, če se bodo
sredstva še kje našla, se bodo vsekakor namenila temu projektu.
Glede razmerja Regionalne destinacijske organizacije, lokalne turistične organizacije pa je
povedal, da tečejo še »krepke debate«, da se dokončno izkristalizira strategija na področju
izvajanja turistično informacijske dejavnosti in da se bo tudi vedelo, koliko kakšen center velja in
kaj so tista objektivna merila za sofinanciranje teh centrov.
Davorina Pirc je predlagala, da se občinski upravi da možnost prilagoditve na nov državni
proračun in predlagala, da se s svetniki še enkrat sestanejo, ko bo zaključena javna razprava in
ko bodo prispeli predlogi oz. pripombe na osnutek.
Povedala je, da se ne spomni, kdaj bi Občinski svet sprejemal tako velik primankljaj. Predlagala
je, da bi se v prihodnje proračun, v delu gospodarstva in turizma dosegal bolj aktivno politiko.
Povedala je, da sama proračun podpira.
Srečko Vernig je povedal, da je ključen element tega dokumenta načrt razvojnih programov,
kjer so opredeljene vse razvojne investicije. Predlagal je, da se predlagani proračun, ki je
ambiciozen in so tudi realno pokrite postavke po vsebini, sprejme. Da pa se naredi simulacija
denarnega toka, iz katerega bi se videlo, ali se pokrivaje vse namere, ki jih občina ima.
Janez Brence je tudi predlagal, da se naredi simulacija glede javne občinske infrastrukture
(davki) in tudi kulturno infrastrukturo. Glede na to, da se lahko tudi znesek glavarine zmanjša,
predlaga tudi na tej strani previdnost. Predlagal je, da se v poletnem času na MIR-u za
vzpostavljanje reda zaposli tudi kakšnega študenta.
Mežan Anton je povedal, da projekt »Uživajmo lokalno« teče in da je zelo dobro pripravljen in
predlaga, da ta teče naprej. Glede zaposlitve študentov na MIR-u je povedal, da ti ne morejo biti
redarji zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, predlagal pa je, da se na območju med Grajskim
kopališčem in do pod Straže, to osebe, ki bi bili informatorji, smetarji in na drugi strani
pomočniki redarjev, ki naj bi ljudi tudi opozarjali. Spraševal je tudi glede projekta »Večer na
vasi«, ker ga v proračunu ni zasledil, ker se gre za opremo KUD Rudija Jedretiča Ribno in
polovično sofinanciranje je potrebno zagotoviti. Povedal pa je, da je zadovoljen, da se bo občina
lotila urejanja vodotokov in strug, čeprav to ni njena pristojnost.
Matjaž Berčon
Sredstva za razpis – financiranje polovico nakupa opreme je zagotovljeno v prihodnjem letu.
Glede informatorjev, redarjev je povedal, da bo občina glede na potrebe, ki so, zagotovila več
fizične prisotnosti pooblaščenih oseb v času turistične sezone.
Povedal je, da kar se tiče NUSZ, davkov, je to trenutno nespremenjeno stanje glede na leto 2013,
torej tisti delež, ki ga prejmemo sedaj, se predvideva, da bo občina najmanj na isti ravni tudi v
naslednjem letu, ne glede na to, kateri sistem bo obveljal.
Kar se tiče širšega okvira načrtovanja je povedal, da se potrdi konkretno proračunsko leto. Načrt
razvojnih programov pa daje neko dolgoročnejšo sliko, tako na strani vsebine, kot tudi s
finančnimi podatki. Povedal je, da je smisel dolgoročnih razvojnih programov ta, da se uvrsti
nabor predvidenih projektov, ko pa se pride do proračunskega leta, ko je ta projekt predviden,
se bo odločalo o konkretnih številkah in konkretni realizaciji. Povedal je, da iz svojih izkušenj
spoznava, da je bolje, da v razvojni program uvrsti kakšen projekt več.
Povedal je, da bo v prihodnjem letu nova priložnost za prevetritev teh načrtov, ker je občina
sedaj v zaključni fazi potrjevanja programskih dokumentov vezanih na novo finančno
perspektivo. Glede finančne perspektive je povedal, da se bo v prihodnje spodbujalo projekte na
področju razvoja, socialne in gospodarske infrastrukture in predvideva, da bo predvsem
gospodarstvo glavna tema v naslednji finančni perspektivi. Na Bledu zlasti v zvezi z OPN, ki bo
občini prinesel vsaj dve taki območji, kjer se bo lahko spodbujala razcvet gospodarstva (na
območju pod Kozarcu in območju Vezenin, delno tudi na območju Lipa), saj so sredstva za
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poslovno gospodarske cone ena izmed tistih prioritet, ki so že danes vključena v osnutke
regionalnega programa.
Povedal je, da je drugo področje socialna infrastruktura (projekt šole, medgeneracijski dom), saj
so tudi med pomembnimi projekti za Bled.
Vernig Srečo je povedal, da razvojni program vsebuje tudi analitiko in ni tako pripravljen, da bi
poskušal predpostaviti samo želje, ampak je tudi fiksni del programa in pripomnil, da številke
niso neobvladljive v tem obsegu, vendar pa če se pa spremenijo pogoji, se lahko spremeni
razvojni program. Predlagal je, da bi se zadeve pregledale bolj z vidika denarnega toka.
Sklep št. 13:
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
in soglaša, da se o predlogu opravi javna razprava.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
17
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 10:

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
Opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
občine Bled

Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za GJS in investicije, mag.
Romano Starič.
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja - predsednik Janez Petkoš,
predlog za sprejem
Anton Omerzel je predlagal, da se ustanovi posebna komisija oziroma pozove strokovnjake, da
se pripravi primerjava med čistilno napravo Radovljica in Bled, saj je prejel informacijo, da je
blejska čistilna naprava zgrešena in na podlagi dejstva predlaga poročilo.
Janez Fajfar je povedal, da je vprašanje vzel na znanje in povedal, da se komisija v ta namen
nebo ustanavljala.
Vernig Srečko je spraševal, da glede na to, da v obrazložitvi piše, da neposrednih finančnih
posledic ni, zakaj so potem spremembe potrebne.
Miran Vovk je vprašal, kaj to pomeni v denarju.
Matjaž Berčon je povedal, da ni dodatnih ali drugačnih posledic kot sicer. Namen tega odloka je
bolj konkretna opredelitev datuma in termina »čistilna naprava«, da ima občina lažje delo pri
razreševanju pritožb. Povedal je, da v naslednjih mesecih predvideva, da bo občina izdala še
približno 900 neizdanih odločb, v skupni vrednosti 600.000,00 €.
Sklep št. 14:
Občinski svet Občine Bled Sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
13
Sklep JE bil sprejet.
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Točka 11: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Bled
Župan je na podlagi 73. člena Poslovnika predlagal skrajšan postopek, ker gre za manj zahteven
predlog odloka. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za GJS in investicije, mag.
Romano Starič.
Poročilo delovnega telesa:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem
Anton Mežan je spraševal glede 42. člena, kjer je naveden nov prekršek, ki pravi, da če se nekdo
ne priključi na javno kanalizacijo v predpisanem roku, kar je prav, kako v primeru, če ne dobi
soglasja soseda (priklop preko sosedove parcele) za služnost, ali se bo navedeni kaznoval,
čeprav so to ovire, na katere pač sam ne more vplivati.
Janez Brence 2. člen - ta člen govori, da javni uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati
podtalnice, drenažne vode, padavinske vode ipd. Povedal je, da imamo vdore v kanalizacijski
sistem zalednih in padavinskih voda, ki jih občina odvaja na čistilno napravo približno 700.000
m3 in povedal, da je potrebno vse izdelat v predpisanem roku in po pogojih soglasodajalca
izvajalca javne službe in utemeljuje, da se to ne more storiti v naslednjih nekaj letih in sprašuje,
ali je sploh smiselno, da se odlok sprejme v taki obliki.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je prav, da je odlok pripravljen, vendar pa ugotavlja, da bo
prihajalo do težav, ker navedenega odloka ne bo mogoče v izvedbenem delu upoštevati.
Predlagal je, da se najde neka bolj fleksibilna rešitev.
Matjaž Berčon
Odvajanje padavinskih voda in določilo v 42. členu je mišljeno za posamezne uporabnike in se
bo reševalo z vzporednim sistemom oziroma se ta že rešuje (meteorni kanal). Izjemoma se
odvaja v meteorne kanale tudi padavinske vode iz zasebnih površin in to tam, kjer ni izvedbeno
mogoče urediti drugače. Kjer pa obstajajo mešani sistemi, je to zatečeno stanje in je naloga
zasebnikov, zavezancev, da te stvari odpravijo. Povedal je, da to ne bo kakšna posebna
kaznovalna politika in še to le tam, kjer je to mogoče.
Eržen Andrej je povedal, da gre tu za nepriklop, stanje zavezanca zaradi razlogov, ki niso na
njegovi strani in zaradi tega občine ne more zaračunavat oziroma ga kaznovat.
Janez Brence je povedal, da bodo skoraj vse občine v Sloveniji sledile Celju in Ljubljani, zaradi
pomanjkanja sistemskih virov za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Mnenja je bil, da občina
sama, brez zajemanja novih dajatev, ne bo zmogla izgradnje meteornih kanalov, vendar pa je
predlagal, da občina ne bo dala prekratkih rokov in prehudih obremenitev.
Sklep št. 15:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 12: Sprejem Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega kanalizacijskega omrežja
Janez Fajfar je povedal, da je do obravnave navedene točke prišlo na podlagi 40. člena Odloka o
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/2013) in 16. člena
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Statuta Občine Bled - UPB. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za GJS in investicije,
mag. Romano Starič. Kratko predstavitev vsebine je podal tudi Bizjak Robert – WTE.
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem s predlaganim redakcijskim popravkom 79. člena.
Janez Brence je povedal, da se pravilnik težko komentira in tak pravilnik lahko predlaga
inženirska ali projektantska zbornica, laična družba pa verjetno o tem ne more presojati.
Anton Mežan je spraševal glede 40. člena, kjer je napisano, da se prevzem blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav in odpadne vode iz nepretočnih greznic izvaja na podlagi pogodbe,
ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljalcem ali drugim pooblaščenim prevzemnikom in ga
zanima, ali gre za pooblaščenega prevzemnika s strani koncesionarja in ali lahko samo družba
WTE pooblasti nekoga za prevzem ali to lahko opravlja vsak, ki ima registrirano dejavnost.
Robert Bizjak je povedal, da je izvajalec javne službe v občini Bled je družba WTE in izvajalec
javne službe je dolžan to izvajat. Povedal je, da je pooblaščenec lahko samo tisti, ki ga pooblasti
družba WTE in to ne more izvajat vsakdo.
Anton Omerzel je spraševal, na osnovi česa se bo zaračunavalo in kako se bo zaračunavalo in
izračunavalo in zakaj morajo to plačevat občani in ali se bo voda, ki priteka v fekalni kanal
odračunala.
Srečko Vernig je povedal, da določila, ki urejajo normative o sestavi odpadnih voda vredni
premisleka. Povedal je, da se s pravilnikom dopušča, da se sme odpadno vodo odvajat pod
določenimi pogoji, ki pa so taki, da če res ni slaba kvaliteta, vsak to vodo lahko odvaja in povedal
da je občinski trend, da bi bilo te odpadne vode, ki se zliva v fekalno vedno manj in predlaga, da
se omenjeni člen bolj zaostri.
Matjaž Berčon je povedal, da Odlok o spremembah je nadrejen akt temu pravilniku. V temu
Odloku je jasno začrtana strategija in koncept in se ne bo dovoljevalo odvajanje padavinskih
voda v fekalno in to je koncept vzpostavljanja in investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega
omrežja v občini Bled v naslednjih letih. Ta pravilnik pa naj bi bil razumljen kot pravilnik, ki
določa neke minimalne standarde.
G. Omerzelu pa je povedal, da ko bo občina uspela zagotoviti ključne investicijske posege in
vzpostavitev ločenega sistema v centru Bleda in zagotoviti približno 2 mio €, večina teh
problemov ne bo več.
Srečko Vernig je predlagal, da se 42. člen dopolni: »V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajat
odpadno vodo v samo izjemnih situacijah« in pod pogoji, ki so navedeni potem v pravilniku (43,
44., 45. členu) in dodati stavek, da so »izjemne situacije so tiste situacije, kjer objektivno ni
možno ločiti meteornih voda od fekalnih«.
Matjaž Berčon je povedal, da bo dodan stavek: »je izjemoma dovoljeno odvajanje odpadnih
voda samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo« in predlaga, da se četrta alinea, ki se glasi : »da je
stanje interne kanalizacije in hišnega priključka tako, da ne ogroža zdravja uporabnikov« črta v
celoti in se v celoti nadomesti s predlaganim: »da ni zaradi objektivnih razlogov (nezmožnost
odvajanja) možno ločiti meteornih voda od fekalnih«.
Janez Brence je povedal, kako se naredijo prevzemni kanalizacijskih objektov. Ko se naredi
hišni priključek in je hišna kanalizacija do prvega jaška, ki je na javni površini, ponavadi na cesti
in jo vsak investitor da v upravljanje javnemu podjetju in s tem preide hišni priključek v del
celote javne kanalizacije.
Robert Bizjak je povedal, da je javna infrastruktura v javnih prometnih površinah, ne v
privatnih površinah in tudi v Uredbi je urejeno lastništvo in razmejitev med javnim in zasebnim
kanalom, saj piše, da je do prvega jaška dolžan vzdrževat vsak posameznik, od tam pa je javna
kanalizacija. Vendar, če pride do kakršnekoli poškodbe in se pokliče javno službo, ta sodeluje pri
reševanju in tu je bistvo razdelitve stroškov.
Matjaž Berčon je povedal, da je država po neki birokratski logiki v državni Uredbi naložila tako
zahtevno materijo v sprejem občinskem svetu in je bilo že povedano, da nihče izmed prisotnih
oziroma redki posamezniki, popolnoma razumejo to materijo. Povedal je, da je formuliral
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42.člen, ki bi se glasil: »V javno kanalizacijo je izjemoma dovoljeno odvajati odpadno vodo samo
v primeru:
prva, druga in tretja alinea ostanejo nespremenjene, četrta pa bi se glasila:« da je stanje interne
kanalizacije in hišnega priključka tako, ki ne omogoča ločenega odvajanja fekalnih in
padavinskih odpadnih voda.«
Romana Starič je povedala, da vse mejne vrednosti izhajajo iz Uredbe, ki pa zelo na splošno
govori, kje so tiste mejne vrednosti, kjer se dopušča voda odvajat kamorkoli in tudi jasno določa,
kaj je interna kanalizacija.
Davorina Pirc je povedala, da odkar je zgrajen del sistema do promenade, iz kanalizacije smrdi,
čeprav naj bi bilo to slepo črevo do zgraditve M-kanala in je prosila, da koncesionar to preveri.
Sklep št. 16:
Občinski svet Občine Bled potrdi Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja z redakcijskimi popravki.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 13: Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal vodja MIR Bled in Bohinj, mag. Primož Lah.
Poročilo Odbora za gospodarstvo in turizem je podala predsednica Davorina Pirc s
pripombo, da so imeli člani odbora na osnutek številne pripombe, zato odbor o sprejemu
osnutka Odloka o javnem redu in miru ni sklepal.
Omerzel Anton je povedal, da ga veseli omejitev pitja alkohola mladoletnikov, vendar pa je
spomnil, da je že velikokrat spomnil problem osvetljevanja parka in prosi, da se ta osvetli, saj je
splošno znano, da je to prostor, kjer se zbirajo mladi in popivajo. Za hrup je povedal, da ga je
osem sobodajalcev iz Zasipa prosilo, naj se nekaj ukrene glede zvonjenja cerkvenih zvonov in
predlagal, da se v odlok napiše jakost in dolžina zvonjenja. Predlagal je tudi, da se konjem
namestijo vreče, da po cesti ne bo konjskih iztrebkov.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je Odlok korektno pripravljen, opozoril pa je na problem
zažiganja snovi, ki so zdravju škodljive na prostem in na neprimernih kuriščih, kar se nanaša na
industrijsko cono Lisice. Opozoril je na problematiko vrtičkarstva in predlagal, da se postavitev
objektov in oblika objektov postavi v enotne okvirje.
Jana Špec je povedala, da je zadovoljna, da se odlok pripravlja in je imela vprašanje glede 6.
člena – 50. točka in sprašuje, ali je dovolj, da se prepoveduje polivanje gnojnice samo v mesecu
juliju in avgustu, kot čas največje turistične sezone in to v oddaljenosti več kot 500 m od
stanovanjskih in turističnih objektov in glede na to, da je turistična zelo razpotegnjena pove, da
je to polivanje gnojnice problematično in neprimerno tudi v mesecu juniju in septembru in
predlaga, da se poveča tudi oddaljenost od objektov, kjer se lahko le-ta poliva. Predlagala je, da
ko se bo pripravljala zgibanka, ki bo dala informacijo turistu, kaj vse lahko počne na Bledu, kje se
lahko kopa, kje lahko parkira in da se ne sme poležavati in kampirati na obali jezera, na koncu
tudi pripiše, da v kolikor teh določil ne bodo upoštevali, napisati še višino globe. Predlagala je
tudi, da naj se v ta namen poveča tudi število redarjev, informatorjev, da se bo Odlok izvrševal in
da ne bo samo črka na papirju
Mag. Slavko Ažman se je dotaknil 6. člena, 50. točke Odloka in predlagal, da se polivanje
gnojnice razširi na daljše obdobje in predlagal, da bi se moralo poskrbeti tudi, da ne prihaja do
gnojenja v neposredni bližini jezera, in bi mejo morali postaviti tudi glede oddaljenosti od jezera
in bi morali poskrbeti tudi za zaščito pitne vode.
6. člen – 26. točka – je spraševal, če je s to točko pokrito tudi kurjenje smeti v kuriščih – za
ogrevanje, saj se v vaških jedrih to pogosto dogaja.
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6. člen – 32. točka – predlagal je, da se doda onemogočanje prostega dostopa do jezera.
Davorina Pirc je povedala, da ima pripombo na 6. člen saj je menila, da je potrebno za vsako
točko tega člena povedati, zakaj ta pripoved velja.
Janez Brence
6. člen – 31. točka meni , da je ta smiselna, saj meni, da se bo na podlagi te točke lahko kaznovalo
lastnika Riklijeve vile, saj le-ta kvari ogled kraja.
8. člen – pohvalno, da so lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb dolžni
poskrbeti, da so le-ta urejena in vzdrževana.
Zmotil pa ga je 11. člen in predlaga, da se črta »Na javnih krajih in zasebnih površinah, vidnih z
javnih površin, ni dovoljeno puščati neuporabnih ali zapuščenih motornih vozil, njihovih delov
in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico.«
23. člen, 1. odstavek pa pove, da je lahko malo težaven in sprašuje, kdo bo pristojen , da bo
odločal, kdaj je kršen javni red in mir v lokalu oziroma na javni površini. Predlaga tudi, da se v
prvi alineji popravi beseda vzorčni – pravilno vzročni in predlaga omilitev tega celotnega
odstavka.
Brigita Šolar
6. člen – 3 točka – je spraševala, če ta prepoved velja tudi za brezdomce
6. člen – 28. točka – jo je zanimalo, če doma ne pokriva otroškega bazena, ali je v prekršku.
6. člen – 44. točka – postavljanje ležalnikov – predvideva, da gre tu za javne površine in predlaga,
da bi bilo smiselno opredeliti kaj je privatno in kaj je javno.
Glede teh prepovedi jo je tudi zanimalo, če bodo v ta namen postavljene tudi table, iz katerih
bodo razvidne prepovedi.
Mežan Anton
12. člen – Osrednji prireditveni prostori in je predlagal, da bi se dodal še prireditveni prostor na
Rečici za gasilskim domom.
Glede ognjemetov je povedal, da se je sam pogovarjal z organizatorjem porok, ki so povedali, da
se strinjajo z vsem napisanim, vendar s predlogom, da se bodo zadeve izvajale.
16. člen - predlagal, da se iz Odloka črta
6. člen – 27. točka – naj se upoštevaje nekatere izjeme
Matjaž Berčon
je povedal, da se bodo vse pripombe in zahteve, ki so bile podane, še enkrat proučile in povedal,
da jih ne bo posebej komentiral, komentiral pa bo vse, kar je bilo podano kot vprašanje. Povedal
je, da so zloženke lahko učinkovito sredstvo, ker se vsaj lahko na točkah, kjer se te zloženke
prejmejo (recepcije, TIC, ipd.) zelo na diskreten način distribuirajo. Povedal je, da se table ne
bodo postavljale kar vsepovprek, ker je to nemogoče, vendar pa bodo table ključne.
Kar se tiče brezdomcev je povedal, da v zakonu piše, da brezdomec ne more spati na površinah,
ki za to niso namenjene.
Dostop do jezera – ta odlok je ponovno v osnutku zato, ker se širijo področja, ki jih zajema javni
red in mir in ne ozko, kar predpisuje zakon. Drug sistemski odlok, ki se pripravlja, pa bo
nadomestil veljavni odlok o zelenih oz. javnih površinah in povedal, da se bodo zajele stvari kot
npr. hoja po zelenicah in javnih površinah, drevje, ipd. Tretji sistemski odlok, ki pa se tudi
pripravlja, je o kopalnem, plovbnem in ribolovnem režimu na območju Blejskega jezera, kjer se
bodo združili krovni zakon o vodah in trije področni Zakoni.
Glede gnojenja je povedal, da ni nobene regulativne pravne osnove, da bi se občina lahko
sklicevala na nek zakon, uredbo, predpis. Področje kmetijstva je zelo tabuizirano in povedal da je
občina postavila pravila, ki veljajo na območju naše občine in je mnenja, da je tako, kot je
zapisano najbolj smotrno. Legitimnost določila pa se bo določilo z občinskim prostorskim
načrtom, kjer bodo ta območja začrtana. Povedal je, da bo izvajanje v vmesnem času malo težje,
ko pa se bo to združilo z območji znotraj občinskega prostorskega načrta, pa bo to legitimno.
Pri ognjemetih je nekaj podobnega, saj je občina postavila pravila, ki se bodo izvajala na območju
Občine Bled, dejstvo pa je, da se v praksi to lahko še vedno dogaja (sploh na domačih dvoriščih).
V tem kontekstu je župan prisotne seznanil s tem, da so vsi ognjemeti ob 21.55 in to v sredo,
petek, soboto in je apeliral na policijo, da se to preverja.
Glede kurjenja je povedal, da to velja samo za peči.
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Prisotne je pozval, da podajo pripombe, ki bi jih bilo smiselno vkomponirat, saj bo do naslednje
seje pripravljen prečiščen odlok.
Sklep št. 17:
Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Turizma Bled za leto 2012.
PRISOTNI
ZA
PROTI
17
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 14: Kadrovske zadeve
a.)
Imenovanje člana SPVCP
Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš, predsednik KMVI, ki je povedal, da je glede člana
SPV je prispel predlog s strani svetnikov Jane Špec in Ludvika Kerčmarja za Franca Pavliča,
podan pa je bil predlog še za Alena Kofola, vendar pa so se člani Komisije odločili za Franca
Pavliča.
Anton Mežan je povedal, da je bil Franci Pavlič izbran zgolj iz razloga, ker se prejšnja
predstavnica zaradi zaposlenosti ni udeleževala sestankov, ker ti potekajo v dopoldanskem času,
prav tako so bili mnenja, da se le-teh v dopoldanskem času ne bi mogel udeleževati tudi
predlagani član g. Alen Kofol, so se odločili, da se imenuje Franci Pavlič.
Jana Špec pa je povedala, da glavna utemeljitev, da je bil imenovan g. Pavlič, ni bil čas, ampak, da
so pretehtale njegove reference s tega področja.
Sklep št. 18:
Občinski svet Občine Bled imenuje kandidata Franca Pavliča, Kolodvorska cesta 3a, Bled,
za predstavnika v Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in
Gorje, za mandatno obdobje štirih let.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 14: Kadrovske zadeve
b.)
Imenovanje člana Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš, predsednik KMVI, ki je povedal, da je na komisijo
glede člana Sveta OŠ prof. dr Josipa Plemlja prispel predlog iz občinskega odbora SDS .
Sklep št. 19:
1. Občinski svet Občine Bled se seznani z odstopno izjavo g. Alena Kofola, Rečiška c. 17,
Bled, iz Sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in ga razreši.
2. Občinski svet Občine Bled v Svet OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, za čas do izteka
mandata sedanjem svetu, imenuje Andreja Bolčina, Župančičeva c. 1, Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 15:
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 21.00
Zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana

Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 16. redne seje
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Jana Špec: »Imam vprašanje in pobudo:
1. Name so se obrnili občani, in sicer gre za človeku nesprejemljivo dejstvo, da se pojavlja na
našem pokopališču vsak dan več kraje. Ljudje so me opozorili, da se vpraša, če lahko
upravljavec – Infrastruktura Bled, karkoli lahko stori, da se ne bo kradlo z zasajenih gredic,
vaz, cvetja, ipd. Prosi, da Infrastruktura prouči, če se na tem področju da kaj postoriti.
Odgovor pripravil Štefan Korošec, strokovni sodelavec IB:
From: Stefan Korosec
Sent: Tuesday, July 09, 2013 8:22 AM
To: Irena Gogala
Subject: RE: Kraje na blejskem pokopališču
Ne vem ali smo našim uporabnikom že posredovali naše mnenje o spodnji problematiki.
Posredujem moj predlog odgovora.
Spoštovani!
Tako kot vsako leto se je tudi letos nekaj posameznikov oglasilo pri nas oz. ste nas obvestilo o
krajah posameznih stvari na pokopališčih.
Kot upravljavcu pokopališč se tako kot vam kraje zdijo neprimerne in nedopustne. Kljub vsemu
kot upravljavec pokopališča nimamo ne moči in ne pravic da morebitne krivce kaznujemo oz.
sankcioniramo. Za to obstajajo ustrezne institucije,ki imajo tudi ustrezna pooblastila in moč da
odreagirajo, če so o tem obveščene. Sami se z enakim ravnanjem posameznikov srečujemo tudi
drugje, pri krajah rož v parkih , pri krajah žlebov na objektih…. Omenjene dogodke prijavljamo
ustreznim organom.
Sredstva, ki jih uporabniki plačujete letno za vzdrževanje grobov so strogo namenjena za
vzdrževanje in urejanje pokopališč, nikakor pa ne zadoščajo za izvedbi novih investicij. Glede na
to, da sta lastnika pokopališča Občina Bled in Rimokatoliška cerkev je odločitev o morebitnih
novostih v njunih rokah. Sami več kot obveščanje tako lastnikov omenjenega pokopališča o
določenih dejstvih in obveščanje najemnikov grobov o pazljivosti o morebitnih krajah ne
moremo izvajati.
2. Podajam pobudo, ki jo predlaga tudi UO TD Bled, in sicer v zvezi z neredom, ki se je v poletni
sezoni pojavljal okoli Blejskega jezera – kampiranja, kopanja, poležavanja na travi in
predlaga, da Občinska uprava v tem času do sezone prouči regulativo in naj tudi prouči, kako
zagotoviti večje število redarjev, da bi se red na tem področju lahko delal, ker je to z dvema
redarjema nemogoče nadzirati.«
Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU: V okviru MIR bomo zagotovili eno sezonsko
zaposlitev, kolikor nam dopuščajo proračunska sredstva. V okviru priprave novega odloka o
izvajanju javne gospodarske službe urejanje javnih površin pa še preverjamo možnost prenosa
dela pooblastil na delavce Infrastrukture Bled.
Davorina Pirc: »Imam dve pobudi oziroma vprašanji:
1. Predlagala, da bi bilo smiselna postavitev začasnih krožišč po Bledu, saj bi s tem precej
uredili promet – vključevanje z Ribenske, Koritenske in centralnega križišča, saj se je
semafor v glavnem križišču v sezoni ugasnil in je bil prometni režim tak, kot je bil pred
postavitvijo semaforja. Mislim, da se vsa mesta, predvsem pa turistična poslužujejo vsaj
začasnih krožišč do stalne rešitve in sprašuje, zakaj tega na Bledu ni.
2. Pobuda se nanaša na osvetlitev sprehajalnih poti: Zanima me, če je ta jakost osvetlitve sedaj
tista, ki mora biti, ker turisti in obiskovalci se zvečer bojijo hoditi okoli, ker se ne čutijo varni
glede na osvetlitev, ki je sedaj.«
Matjaž Berčon, direktor OU, je povedal, da je sedaj to jakost, ki je predpisana z tehničnimi
pravilniki za osvetljevanje javnih poti.
V zvezi s krožiščem na Ljubljanski cesti, med Koritensko in Seliško, je povedal, da je občina na
zadnjem sestanku z DRSC prejela neformalno potrditev, da lahko občina pripravi izvedbeni načrt
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za krožišče in se to krožišče lahko umesti na podlagi izvedbenega načrta. V načrtu je, da se
izvede še pred sezono. Povedal pa je, da je vse odvisno od finančnih sredstev (cca 50.000,00 €).
Povedal je, da bodo zadeve razčiščene že pri drugem branju proračuna.
Povedal je tudi, da križišče, ki je semaforizirano, upravlja PP Bled, ki pojasnjuje, da ta ukrep
izvajajo zato, da ne prihaja do zastojev na avtocesti. Povedal je, da je občina že večkrat urgirala in
v primeru izklopa semaforja tudi predlagala, da naj postavijo v križišče policista, vendar pa je bil
prejet odgovor, da naj občina postavi v križišče svojega redarja.
Janez Brence je podal pobudo v imenu več podpisnikov: stanovalcev nad Mercatorjem, Penzion
Pletna, Apartmaji Panorama, Hotel Vila Bled in še nekaterih drugih:
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Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU: Stalnega varovanja na tako širokem območju
občina ne more zagotoviti. Trenutno ob petkih in sobotah zvečer zagotavljamo fizično varovanje
v središču Bleda. V takšnih primerih kršitev JRM je najbolje, da občani nemudoma pokličejo
številko 113, na podlagi katere ukrepajo policisti.
Miran Vovk:
1. »Javna razsvetljava na »promenadi« - razlaga direktorja ne drži, ker je hoja od Blegaša do
banke v nočnem času nevarna in predlaga, da se v centru Bleda najde rešitev, da se jakost
osvetlitve popravi.
2. Predlagam, da se zastave na drogu ob jezeru, med štartno hišico in Casinojem zamenjajo,
sem pa že dobil odgovor, da je lastnica zastav Sava hoteli in predlagam, da se lastnike
obvesti, da zamenjajo zastave.
3. Na isti lokaciji je pritok v jezero in predlagam, da se do celovite rešitve cev podaljša, da se ob
večjih nalivih ne vidi, kaj vse doteka oziroma priteka v jezero.«
Odgovor pripravil Matjaž Berčon, direktor OU:
K tč 1: Celostna prenova promenade, ki bo vključevala tudi nov koncept razsvetljave, sledi po
uveljavitvi OPPN, ki ga predlagamo za pričetek na tej seji občinskega sveta. Takrat bo možen tudi
nov razmislek o tem, trenutno pa lahko razpolagamo le z zatečenim stanjem.
K tč 2: Po dodatnem preverjanju se je izkazalo, da drogovi vseeno stojijo na zemljišču občine.
Zato smo tudi nemudoma pristopili k zamenjavi zastav.
K tč 3: Izvedba je možna ob predhodni potrditvi ARSO, kar še čakamo.
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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4) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled
za leto 2014.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za
leti 2014 in 2015 ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2014 in
2015.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2014.
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine
Bled za leto 2014.
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini
Bled za leto 2014.
6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt
financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2014.

PREDSTAVNIKA PREDLAGATELJA: podsekretarka za javne finance, gospodarske in
družbene dejavnosti Nataša Hribar ter direktor občinske uprave
Matjaž Berčon
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29.
člena Zakona o javnih financah-UPB (Uradni list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled
- UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na __ .redni seji, dne ________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2014
I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2014 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
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

EUR
12.228.207,00

70 DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVCNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
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6.427.449,00
4.323.547,00
1.374.000,00
729.902,00
0
2.785.150,00
692.500,00
7.500,00
226.000,00
330.450,00
1.528.700,00
450.000,00
400.000,00
0
50.000,00
0
0
0
2.565.608,00
2.565.608,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

14.002.407,00

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

3.978.616,96
703.594,00
125.870,00
2.939.320,96
6.000,00
203.832,00
2.908.307,00
231.376,00
225.617,00
453.043,00
1.998.271,00
0
6.980.402,04
6.980.402,04
135.081,00
120.081,00
15.000,00
- 1.774.200,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto

EUR

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

5.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
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

0

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

5.000,00
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5.000,00
5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto

EUR

VII. ZADOLZEVANJE (500)
50 ZADOLZEVANJE
500 Domače zadolževanje

1.900.000,00
1.900.000,00

VIII. ODPLACILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

130.800,00
130.800,00
130.800,00

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

(VII.- VIII.)

0
1.769.200,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) = - III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013
9009
Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )

+1.774.200,00
0

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.
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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.
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.
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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 2014 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 2015 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.
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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.
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 2014.
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 2014 je določen v višini 132.488,00 EUR.
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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 2014 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.
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
2014 prevzema obveznosti v skupni višini 1.900.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10
letih od 1.1.2015 dalje, za poravnavo obveznosti nastalih iz naslova energetske sanacije Vrtca
Bled.
V ta namen Občina Bled najema kredit v višini 1.900.000,00 € za dobo 10 let.
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
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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 2014)

V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2015 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 listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. 1. 2014 dalje.

Številka: _________________________
Kraj, datum: _____________________

ŽUPAN
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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Obrazložitev sprememb in drugih izhodišč:
Pri pripravi dopolnjenega predloga Proračuna Občine Bled za leto 2014 smo izhajali, da se popravki izvedejo, če je le mogoče, znotraj programskih
področij oz. konkretnih proračunskih porabnikov. Večina razlik je nastala zaradi konkretizacije aktivnosti, sledenja dinamiki začetih investicij,
morebitnega usklajevanja ipd. Eno vodil je bilo tudi ohranjanje tekoče porabe na dosedanji ravni, kjer ne predvidevamo rasti. Razmerje med tekočimi
odhodki in transferi na eni strani ter investicijskimi odhodki in transferi na drugi je doseglo 50 : 50.
Prisiljeni smo bili zmanjšati predvsem obseg rednega in tekočega investicijskega vzdrževanja in obnov na vodovodih, kanalizaciji in javni razsvetljavi,
saj se večji del na teh področjih nanaša na zagotavljanje lastnih deležev pri spremljanju večjih naložb, sofinanciranih iz nepovratnih EU in drugih
virov. Na drugi strani ohranjamo razmeroma zadostna sredstva za investicijsko vzdrževanje na cestah, ki se je v letu 2013 zaradi visokih stroškov
zimske službe v letnem obdobju izvajalo zgolj v minimalnem obsegu. Velike potrebe se kažejo tudi na splošnem urejanju naselij (npr. urbana
oprema), vendar sredstev »v paketu« za to ni bilo mogoče zagotoviti.
V letu 2014 se bodo tako nadaljevale sofinancirane naložbe v Športni park pri OŠ (do marca), Vaško jedro Bohinjska Bela (do aprila), v Regijsko
naravovarstveno in turistično-informacijsko središče Triglavska roža (do maja), Staro jedro Mlino (do junija). Koncesionarja Gradbeništvo Prestor
(ceste) in Adriaplin pa izvajata popolno rekonstrukcijo (ceste, vodovod) ter novogradnje (plin, meteorna k., javna razsvetljava) na območju Aljaževe,
Prisojne in Razgledne ceste. V nadaljevanju leta se sicer predvidevajo še rekonstrukcije Izletniške in Kolodvorske ceste ter prenova odsekov Koritno
– Polica in v Bodeščah (Na Pečeh).
Občina bo sicer v letu 2014 nadaljevala s poravnavo starih obveznosti do Adriaplina in WTE (iz obdobja 2001 in 2002), skladno s podpisanimi
dogovori. Konec leta pa se iztečejo vsa dosedanja dolgoročna posojila za vodovod in kanalizacijo, Športno dvorano, knjižnico, športno dvorano v
Gorjah. Lahko ugotovimo, da je občina finančno sanirana, trenutno največji problem pa predstavlja zagotavljanje tekoče likvidnosti, kar bo zelo
verjetno tako kot v letu 2013 potrebno reševati s premostitvenim posojilom med letom.
Predlog proračuna je uravnotežen ob upoštevanju pridobitve ustreznega dolgoročnega posojila za izvedbo največje naložbe v letu 2014, tj.
Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. V primeru, da posojila ne bo možno pridobiti, je ta naložba samo z lastnimi in pridobljenimi
nepovratnimi sredstvi neizvedljiva. Sicer se predvideva izvedba od marca do septembra.
Najpomembnejša novost, ki bo uvedena v letu 2014, je davek na nepremičnine. Zaenkrat povzemamo realizacijo NUSZ, saj s strani Ministrstva za
finance do tega trenutka še niso podani ustrezni izračuni. Zelo verjetno pa bo to botrovalo zgodnjemu rebalansu proračuna za leto 2014.
Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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Obrazložitev sprememb prihodkov:
Plan 2014
Predlog

Plan 2014
Dopolnjen
predlog

4.200.000,00

4.323.547,00

71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o.

113.073,00

87.624,00

71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju

272.175,00

197.376,00

35.000,00

30.000,00

0,00

5.000,00

-5.000,00 Na podlagi nove najemne pogodbe je
5.000,00 dogovorjeno plačilo najemnine za vse objekte.

14.000,00

17.080,00

3.080,00 Poveča se pričakovan znesek sofinanciranja.

74000150 MGRT - ESRR / Razvoj regij "Staro jedro Mlino"

685.000,00

675.000,00

74000151 MGRT - ESRR / Razvoj regij "Posod. inf. središča Triglavska roža Bled"

461.500,00

463.938,00

74000412 SVLR - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled - Bohinj

65.000,00

81.401,00

74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov

25.000,00

33.565,00

74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač

115.000,00

91.936,00

74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe

7.500,00

0,00

74010019 Občina Bohinj - povr.str.od najemnin za MIR

1.000,00

0,00

74010020 Občina Bohinj - povrnitev stroškov nakupa OS

3.000,00

3.985,00

74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov

0,00

6.971,00

74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač

0,00

22.700,00

74010024 Občina Železniki - povrnitev stroškov nakupa OS

0,00

984,00

984,00

12.184.348,00 12.228.207,00

43.859,00

Konto
7000

Opis
Dohodnina

71030415 Najemnina - Straža
71030417 Najemnina - Športna dvorana
74000138 SVLR ( Švicarski finančni mehanizem ) - "Energetska sanacija OŠ Bled"

PRIHODKI SKUPAJ
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Razlika
123.547,00

Obrazložitev
Vlada RS je dokončno potrdila višino
odstopljenega dela dohodnine za občine.

-25.449,00 Gre za uskladitev dejanske višine najemnine,
-74.799,00 na drugi strani se uravnoteži tudi odhodek.

-10.000,00 Razlika je bila izplačana že v 2013.
2.438,00 Poveča se pričakovan znesek sofinanciranja.
16.401,00

Zaradi pričakovane razširitve MIR na Občino
8.565,00 Železniki in preureditve medsebojnih odnosov
se na novo razdelijo deleži občin in
-23.064,00 sofinanciranje države.
-7.500,00

Prihodek Občine Bled oz. sofinanciranje
-1.000,00 ostalih dveh občine se tako poveča skupaj za
8.641,00 EUR.
985,00
6.971,00 Za Občino Bled se poveča tudi znesek
sofinanciranja s strani države za 16.401,00
22.700,00 EUR.

Obrazložitev sprememb odhodkov:
Postavka

20070402
20010102
20010901
20030201
20030301

20110102

Opis
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Izvedba občinskih prireditev
LOKALNA SAMOUPRAVA
Plačila v zvezi z delom občinske uprave
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti
Sredstva za dejavnost gasilskih društev
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest
20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
20160210 Severna razbremenilna cesta
GOSPODARSTVO
20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu
20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO
20120306 Sofinanciranje RDO Gorenjska
20120307 Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje

147.366,00
29.197,00
30.000,00

Plan 2014
Dopolnjen
predlog
147.366,00
29.197,00
30.000,00

328.984,00

330.984,00

2.000,00

38.000,00
1.053.094,00
581.000,00
298.469,00
197.531,00
122.081,00
57.450,00
48.000,00
10.000,00
152.067,00
25.800,00

40.000,00
1.046.238,00
550.284,00
322.329,00
197.531,00
124.531,00
55.000,00
48.000,00
10.000,00
239.767,00
41.500,00

2.000,00
-6.856,00
-30.716,00
23.860,00
0,00
2.450,00
-2.450,00
0,00
0,00
87.700,00
15.700,00

60.000,00

132.000,00

3.000,00
2.277.640,89
350.000,00

3.000,00
2.373.033,13
300.000,00

1.245.698,44

1.421.104,91

115.000,00
150.000,00
1.158.283,64
220.000,00
180.000,00
23.000,00

105.000,00
130.000,00
1.144.938,66
235.000,00
170.000,00
18.000,00

701.830,64

688.485,66

2.064.675,00
1.329.675,00

1.751.323,25
1.138.376,00

Plan 2014
Predlog
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Razlika

Obrazložitev

0,00
0,00
0,00

Prerazporeditev zaposlenih.
Prerazporeditev sredstev za gasilski avto PGD
Mlino.

Povečujejo se sredstva na projekt. aktivnostih.
Dinamika investicije na Boh. Beli se je
72.000,00
pomaknila v 2014.
0,00
95.392,24
-50.000,00 Prenos na investicijsko vzdrževanje.
175.406,47 Dinamika investicije na Boh. Beli in na Mlinem
se je pomaknila v 2014.
-10.000,00 Nižja poraba elektr. energije in vzdrževanja.
-20.000,00 Pričakuje se nižja poraba sredstev v 2014.
-13.344,98
15.000,00
-10.000,00 Interne prerazporeditve med postavkami.
-5.000,00
-13.344,98 Dinamika del je bila že v letu 2013 nekoliko
večja od predvidene.
-313.351,75
-191.299,00 Nižji obratovalni stroški od načrtovanih.

Postavka

Opis

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije
20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela"
20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera

20190101
20170102
20170202
20080108
20170101
20170406
20180102
20090301
20080107
20150103
20150507

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije
Vodotoki
Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema
Spoznavajmo svet igral
Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
Praznično urejanje naselij
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Sredstva razpisa za delovanje športnih društev
Vzdrževanje in obnova športnih objektov
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški
IZOBRAŽEVANJE

20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled
20040301
20040303
20040404
20040501
20040701

Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol
Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol
Energetska sanacija OŠ Bled
Vzdrževanje in obnova osnovnih šol
Zunanja ureditev OŠ Bled
SOCIALNO VARSTVO

220.000,00
20.000,00

Plan 2014
Dopolnjen
predlog
107.536,66
30.000,00

5.000,00

10.000,00

1.164.455,47

1.139.282,96

-25.172,51

92.040,00
10.000,00
450.432,47
60.000,00
300.000,00
15.000,00
42.000,00
53.000,00
10.000,00
777.400,00
200.000,00
85.000,00
5.000,00
3.859.068,00

132.040,00
5.000,00
347.759,96
52.500,00
315.000,00
25.000,00
67.000,00
80.000,00
35.000,00
827.400,00
190.000,00
135.000,00
15.000,00
3.962.072,00

40.000,00
-5.000,00
-102.672,51
-7.500,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
27.000,00
25.000,00
50.000,00
-10.000,00
50.000,00
10.000,00
103.004,00

793.174,00

918.174,00

125.000,00

110.000,00
19.996,00
75.000,00
38.000,00
200.000,00
428.786,00

115.000,00
23.000,00
70.000,00
43.000,00
170.000,00
433.786,00

0,00

5.000,00

Plan 2014
Predlog

20050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
20010501 Tekoča proračunska rezerva
ODHODKI SKUPAJ

6.000,00
6.000,00
170.000,00
202.488,00
100.000,00
132.488,00
13.958.548,00 14.002.407,00

73

Razlika

Obrazložitev

-112.463,34 Manjši obseg na račun invest. vzdrževanja.
10.000,00 Dodatna sredstva za plačilo služnosti (ARSO).
5.000,00 Predvidoma bomo skupaj z MKO pričeli s
pripravo PNUV za Blejsko jezero.

Manjši obseg na račun invest. vzdrževanja.

Povečujejo se sredstva za novoletno razsvet.
V predlogu je izpadlo investicij. vzdrževanje.
Dodatna sredstva za parkirišče pred lekarno.

V predlogu je bila podana prenizka ocena.

Povečujejo se sredstva za sofinanciranje
5.000,00 programov vrtcev in šol.
3.004,00
-5.000,00
5.000,00 Zneski se uskladijo z dejanskimi potrebami.
-30.000,00
5.000,00
5.000,00 Sredstva za regijsko društvo za pomoč ljudem
s psihosomatskimi in socialnimi težavami.
0,00
32.488,00
32.488,00
43.859,00

I. SPLOŠNI DEL

KONTO

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
3:2
[4]

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

11.489.617

11.570.395

12.228.207,00

106

70
700
7000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina

9.175.153
6.426.114
4.331.008
4.331.008

9.170.653
6.426.114
4.331.008
4.331.008

9.212.599,00
6.427.449,00
4.323.547,00
4.323.547,00

100
100
100
100

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

1.375.197
1.162.000
2.001
61.000
150.196

1.375.197
1.162.000
2.001
61.000
150.196

1.374.000,00
1.191.000,00
2.000,00
31.000,00
150.000,00

100
102
100
51
100

704
7044
7047

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev

719.909
6.507
713.402

719.909
6.507
713.402

729.902,00
6.500,00
723.402,00

101
100
101

0

0

0,00

0

2.749.039
774.973

2.744.539
774.973

2.785.150,00
692.500,00

101
89

706

DRUGI DAVKI

71
710

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

74

KONTO

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
3:2
[4]

7102
7103

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

711
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine

712
7120

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni

214.660
214.660

214.660
214.660

226.000,00
226.000,00

105
105

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

346.824
346.824

346.824
346.824

330.450,00
330.450,00

95
95

714
7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

1.407.582
1.407.582

1.403.082
1.403.082

1.528.700,00
1.528.700,00

109
109

72
720
7200

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

207.000
157.000
157.000

218.870
157.000
157.000

450.000,00
400.000,00
400.000,00

206
255
255

0

0

0,00

0

50.000

61.870

50.000,00

81

7100

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN

75

21

21

0,00

0

17.000
757.952

17.000
757.952

2.500,00
690.000,00

15
91

5.000
5.000

5.000
5.000

7.500,00
7.500,00

150
150

KONTO

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
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[4]

NEOPREDMETENIHSREDSTEV
7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

0

11.870

0,00

0

50.000

50.000

50.000,00

100

73
730

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

0

0,00

0

2.107.464
2.107.464
1.776.546
315.918
15.000

2.180.872
2.180.872
1.844.397
321.476
15.000

2.565.608,00
2.565.608,00
2.204.167,00
361.441,00
0,00

118
118
120
112
0

74
740
7400
7401
7404

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz javnih agencij

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

0

0,00

0

78
786

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

0

0,00

0

11.530.738

11.611.516

14.002.407,00

121

II.

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)

76

KONTO

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

401
4010
4011
4012
4013

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU

4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje

77

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
3:2
[4]

3.986.645
709.015
551.375
13.092
52.620
34.560
24.000
33.368

3.950.756
704.345
566.301
11.731
51.120
31.170
28.821
15.202

3.978.616,96
703.594,00
575.388,00
12.072,00
55.120,00
30.560,00
26.020,00
4.434,00

101
100
102
103
108
98
90
29

132.870
57.900
46.200
420
700

128.410
56.250
45.660
430
700

125.870,00
56.900,00
46.200,00
420,00
700,00

98
101
101
98
100

27.650

25.370

21.650,00

85

3.003.343
283.210
37.760
161.051
155.688
8.436
1.878.991

3.031.691
296.748
39.479
160.357
154.807
9.747
1.893.027

2.939.320,96
316.712,96
35.854,00
159.899,00
153.569,00
9.497,00
1.827.597,00

97
107
91
100
99
97
97

KONTO

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

4026
4027
4029

Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

403
4031

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409
4090
4091
4093

REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Sredstva za posebne namene

41
410
4100
4102

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411
4111
4112
4119
412
4120

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
3:2
[4]

68.758
50.000
359.449

70.733
50.000
356.794

64.279,00
50.000,00
321.913,00

91
100
90

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000,00
6.000,00

100
100

135.416
64.072
70.000
1.344

80.309
8.965
70.000
1.344

203.832,00
132.488,00
70.000,00
1.344,00

254
1.478
100
100

2.777.652
321.994
301.994
20.000

2.781.941
321.994
301.994
20.000

2.908.307,00
231.376,00
211.376,00
20.000,00

105
72
70
100

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi posameznikom

218.817
36.000
46.000
136.817

1.097.182
42.600
39.237
1.015.345

225.617,00
40.000,00
40.000,00
145.617,00

21
94
102
14

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

443.574
443.574

431.303
431.303

453.043,00
453.043,00

105
105

78

KONTO

413
4130
4131
4132
4133
4135
414
42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring

79

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]

Indeks
3:2
[4]

1.793.267
3.806
35.000
2.265
1.737.696

931.462
3.083
35.000
2.265
875.952

1.998.271,00
3.806,00
35.000,00
2.265,00
1.940.500,00

215
123
100
100
222

14.500

15.162

16.700,00

110

0

0

0,00

0

4.623.540
4.623.540
96.000
1.740
26.779
63.623
1.019.335
2.691.551
180.000
2.400

4.736.118
4.736.118
96.000
1.740
26.127
63.623
1.033.935
2.756.110
191.870
2.400

6.980.402,04
6.980.402,04
94.000,00
3.000,00
156.840,00
50.000,00
3.730.362,69
2.217.495,04
125.000,00
2.000,00

147
147
98
172
600
79
361
80
65
83

542.112

564.314

601.704,31

107

KONTO
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proračun 2013
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OPIS

Ocena
realizacije 2013
[2]
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Indeks
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43
431
4310

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

142.901
127.901
127.901

142.701
127.701
127.701

135.081,00
120.081,00
120.081,00

95
94
94

432
4323

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

15.000
15.000
-41.121

15.000
15.000
-41.121

15.000,00
15.000,00
-1.774.200,00

100
100
4.315

5.000

5.000

5.000,00

100

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000,00
5.000,00

100
100

III.
75

IV.

750
7500
751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0,00

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

5.000

5.000

5.000,00

100

44

V.

440
441
VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

80

KONTO

50
500
5001

Sprejeti
proračun 2013
[1]

OPIS

VII.

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
IX.
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA
LETA

81

Ocena
realizacije 2013
[2]

Plan 2014 dopolnjen
predlog
[3]
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0
0
0

0
0
0

1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00

0
0
0

140.000
140.000
140.000

140.000
140.000
140.000

130.800,00
130.800,00
130.800,00

93
93
93

-176.121

-176.121

0,00

0

-140.000
41.121

-140.000
41.121

1.769.200,00
1.774.200,00

-1.264
4.315

II. POSEBNI DEL
Plan 2014 dopolnjen
predlog
8

PU

PK

PP

Konto

Opis

Sprejeti proračun
2013

Ocena realizacije
2013

1

2

3

4

5

6

7

OBČINSKI SVET

52.120,00

52.120,00

42.573,00

82

01

POLITIČNI SISTEM

52.120,00

52.120,00

42.573,00

82

0101

Politični sistem

52.120,00

52.120,00

42.573,00

82

01019001

Dejavnost občinskega sveta

52.120,00

52.120,00

42.573,00

82

Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov

48.613,00

48.613,00

39.066,00

80

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

15.713,00

15.713,00

13.066,00

83

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

2.600,00

2.600,00

2.000,00

77

4029

Drugi operativni odhodki

30.300,00

30.300,00

24.000,00

79

Financiranje strank in svetniških skupin

3.507,00

3.507,00

3.507,00

100

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.507,00

3.507,00

3.507,00

100

NADZORNI ODBOR

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

0203

Fiskalni nadzor

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Sredstva za delovanje nadzornega odbora

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

ŽUPAN

102.793,00

104.793,00

104.793,00

100

01

POLITIČNI SISTEM

102.793,00

104.793,00

104.793,00

100

0101

Politični sistem

102.793,00

104.793,00

104.793,00

100

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

102.793,00

104.793,00

104.793,00

100

Sredstva za plačilo župana

52.180,00

52.180,00

52.180,00

100

4000

Plače in dodatki

40.348,00

40.348,00

40.348,00

100

4001

Regres za letni dopust

692,00

692,00

692,00

100

4002

Povračila in nadomestila

1.020,00

1.020,00

1.020,00

100

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.700,00

3.700,00

3.700,00

100

01

20010332

20010601
4120
02

20010335
4029
03

20010101

82
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PU

PK

PP

Konto

Sprejeti proračun
2013

Opis

Ocena realizacije
2013

Plan 2014 dopolnjen
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8:7

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100

4012

Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

30,00

100

4013

Prispevek za starševsko varstvo

40,00

40,00

40,00

100

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.350,00

3.350,00

3.350,00

100

Drugi stroški v kabinetu župana

37.213,00

39.213,00

39.213,00

100

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

23.762,00

25.602,00

26.462,00

103

4021

Posebni material in storitve

2.700,00

0,00

0,00

0

4023

Prevozni stroški in storitve

200,00

200,00

200,00

100

4024

Izdatki za službena potovanja

3.726,00

4.586,00

3.726,00

81

4029

Drugi operativni odhodki

1.008,00

1.008,00

1.008,00

100

4119

Drugi transferi posameznikom

817,00

817,00

817,00

100

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.000,00

7.000,00

7.000,00

100

13.400,00

13.400,00

13.400,00

100

400,00

400,00

400,00

100

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100

11.192.464,85

11.266.443,47

13.633.251,00

121

20010309

20010337

Sredstva za izplačilo podžupana
4024

Izdatki za službena potovanja

4029

Drugi operativni odhodki

04

OBČINSKA UPRAVA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

27.197,00

29.601,00

27.197,00

92

0201

Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

12.707,00

12.707,00

12.707,00

100

02019001

Podlage ekonomske in razvojne politike

12.707,00

12.707,00

12.707,00

100

Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij

12.707,00

12.707,00

12.707,00

100

Drugi operativni odhodki

12.707,00

12.707,00

12.707,00

100

Urejanje na področju fiskalne politike

14.490,00

16.894,00

14.490,00

86

Urejanje na področju fiskalne politike

14.490,00

16.894,00

14.490,00

86

Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...)

14.490,00

16.894,00

14.490,00

86

Drugi operativni odhodki

14.490,00

16.894,00

14.490,00

86

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

46.500,00

46.500,00

30.000,00

65

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

46.500,00

46.500,00

30.000,00

65

03029002

Mednarodno sodelovanje občin

46.500,00

46.500,00

30.000,00

65

20140105
4029
0202
02029001
20010325
4029
03

83
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46.500,00

46.500,00

30.000,00

65

1.500,00

1.409,00

2.000,00

142

45.000,00

45.091,00

28.000,00

62

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

355.299,00

357.433,15

330.984,00

93

0402

Informatizacija uprave

32.397,00

32.397,00

31.274,00

97

04029001

Informacijska infrastruktura

27.997,00

27.997,00

27.274,00

97

Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture

27.997,00

27.997,00

27.274,00

97

4.900,00

4.017,00

4.789,00

119

15.485,00

16.257,00

15.485,00

95

20010803
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

4202

Nakup opreme

7.612,00

7.723,00

7.000,00

91

Elektronske storitve

4.400,00

4.400,00

4.000,00

91

Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 )

4.400,00

4.400,00

4.000,00

91

Tekoče vzdrževanje

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Nakup nematerialnega premoženja

2.400,00

2.400,00

2.000,00

83

322.902,00

325.036,15

299.710,00

92

04029002
20010805
4025
4207
0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

61.140,00

62.007,00

61.634,00

99

Stroški objav in naročnin ter literature

25.922,00

26.789,00

26.416,00

99

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

25.703,00

26.789,00

26.416,00

99

4021

Posebni material in storitve

219,00

0,00

0,00

0

20010304

Celostna podoba občine in obveščanje javnosti

35.218,00

35.218,00

35.218,00

100

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

29.018,00

29.018,00

29.018,00

100

4021

Posebni material in storitve

6.200,00

6.200,00

6.200,00

100

Izvedba protokolarnih dogodkov

54.896,00

56.886,15

65.000,00

114

Izvedba občinskih prireditev

29.896,00

31.885,15

40.000,00

125

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

28.296,00

30.912,15

38.500,00

125

4029

Drugi operativni odhodki

20010310

04039002
20070402

20070404
4120

1.600,00

973,00

1.500,00

154

Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini ( 2012 )

25.000,00

25.001,00

25.000,00

100

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

25.000,00

25.001,00

25.000,00

100

84
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206.866,00

206.143,00

173.076,00

84

Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci

3.806,00

3.083,00

3.806,00

123

Tekoči transferi občinam

3.806,00

3.083,00

3.806,00

123

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Pravno zastopanje občine

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
20010343

Ocena realizacije
2013

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100

Nakup zgradb in prostorov

130.000,00

130.000,00

30.000,00

23

4200

Nakup zgradb in prostorov

20.000,00

20.000,00

5.000,00

25

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

110.000,00

110.000,00

25.000,00

23

47.790,00

47.790,00

54.000,00

113

8.700,00

7.200,00

8.000,00

111

4029
20010801

20020402

Drugi operativni odhodki

Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.839,00

6.489,00

7.000,00

108

23.781,00

25.000,00

105

4025

Tekoče vzdrževanje

23.931,00

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

10.320,00

10.320,00

14.000,00

136

Energetska sanacija in obnova Vile Zora

0,00

0,00

60.000,00

0

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

25.000,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

0,00

35.000,00

0

8.270,00

8.270,00

8.270,00

100

20020405

20150101

Zavarovalne premije za objekte

8.270,00

8.270,00

8.270,00

100

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

732.264,00

735.390,00

695.648,00

95

0603

Dejavnost občinske uprave

732.264,00

735.390,00

695.648,00

95

Administracija občinske uprave

628.063,00

631.283,00

594.187,00

94

Plačila v zvezi z delom občinske uprave

581.000,00

581.000,00

550.284,00

95

4000

Plače in dodatki

366.227,00

386.003,00

373.600,00

97

4001

Regres za letni dopust

4025

06039001
20010102

Tekoče vzdrževanje

7.000,00

6.660,00

7.000,00

105

36.000,00

37.800,00

105

25.500,00

25.000,00

98

4002

Povračila in nadomestila

36.000,00

4003

Sredstva za delovno uspešnost

30.000,00

85
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4004

Sredstva za nadurno delo

20.000,00

21.800,00

20.000,00

92

4009

Drugi izdatki zaposlenim

33.323,00

14.437,00

4.434,00

31

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

38.000,00

39.000,00

38.000,00

97

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

30.200,00

31.340,00

30.200,00

96

4012

Prispevek za zaposlovanje

280,00

290,00

280,00

97

4013

Prispevek za starševsko varstvo

470,00

470,00

470,00

100

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

20010317
4024
20010322

19.500,00

19.500,00

13.500,00

69

Izdatki za službena potovanja

3.610,00

4.591,00

4.591,00

100

Izdatki za službena potovanja

3.610,00

4.591,00

4.591,00

100

27.641,00

28.027,00

23.500,00

84

6.500,00

6.516,00

6.500,00

100

Plačila zunanjim sodelavcem
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4029

Drugi operativni odhodki

21.141,00

21.511,00

17.000,00

79

Drugi operativni odhodki

13.812,00

15.665,00

13.812,00

88

111,00

340,00

306

20010326
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

340,00

4021

Posebni material in storitve

150,00

401,00

150,00

37

4029

Drugi operativni odhodki

13.322,00

15.153,00

13.322,00

88

Izobraževanje zaposlenih

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

104.201,00

104.107,00

101.461,00

97

20010330
4029
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme

25.010,00

24.916,00

24.010,00

96

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

22.010,00

21.916,00

22.010,00

100

4202

Nakup opreme

3.000,00

3.000,00

2.000,00

67

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

47.693,00

47.693,00

47.693,00

100

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

47.693,00

47.693,00

47.693,00

100

Nakup in vzdrževanje vozil

13.679,00

13.679,00

13.679,00

100

Prevozni stroški in storitve

13.679,00

13.679,00

13.679,00

100

Najemnine in zakupnine

16.079,00

16.079,00

16.079,00

100

Poslovne najemnine in zakupnine

16.079,00

16.079,00

16.079,00

100

20010301

20010315
4022
20010316
4023
20010319
4026

86
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Nakup prevoznih sredstev

1.740,00

1.740,00

0,00

0

Nakup prevoznih sredstev

1.740,00

1.740,00

0,00

0

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

205.951,00

205.951,00

197.531,00

96

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

205.951,00

205.951,00

197.531,00

96

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

23.000,00

23.000,00

18.000,00

78

Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite

23.000,00

23.000,00

18.000,00

78

20030101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100

15.000,00

15.000,00

10.000,00

67

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

182.951,00

182.951,00

179.531,00

98

Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

125.501,00

125.501,00

124.531,00

99

16.000,00

16.000,00

14.450,00

90

109.501,00

109.501,00

110.081,00

101

Sredstva za dejavnost gasilskih društev

57.450,00

57.450,00

55.000,00

96

57.450,00

55.000,00

96

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

07039002
20030201
4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20030301

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

57.450,00

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

28.454,00

33.454,00

48.000,00

143

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

28.454,00

33.454,00

48.000,00

143

Prometna varnost

3.454,00

3.454,00

13.000,00

376

Sredstva za delovanje SPVCP

3.454,00

3.454,00

13.000,00

376

4021

Posebni material in storitve

2.000,00

2.699,00

3.000,00

111

4025

Tekoče vzdrževanje

1.000,00

301,00

0,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

454,00

454,00

10.000,00

2203

Notranja varnost

25.000,00

30.000,00

35.000,00

117

Sredstva za zagotavljanje JRM

25.000,00

30.000,00

35.000,00

117

Pisarniški in splošni material in storitve

25.000,00

30.000,00

35.000,00

117

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11.200,00

11.200,00

10.000,00

89

1003

Aktivna politika zaposlovanja

11.200,00

11.200,00

10.000,00

89

Povečanje zaposljivosti

11.200,00

11.200,00

10.000,00

89

Sofinanciranje programov javnih del

11.200,00

11.200,00

10.000,00

89

4120

08029001
20010314

08029002
20010348
4020

10039001
20050205

87
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11.200,00

11.200,00

10.000,00

89

108.695,05

108.901,05

239.767,00

220

Program reforme kmetijstva in živilstva

51.712,05

51.918,05

183.500,00

353

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

51.712,05

51.918,05

183.500,00

353

Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

29.535,00

29.741,00

41.500,00

140

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

10.800,00

11.462,00

13.000,00

113

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

8.735,00

8.279,00

18.500,00

223

Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

12.177,05

12.177,05

132.000,00

1084

4133

Tekoči transferi v javne zavode

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102
11029002
20110102

20110122
4102
20110123

Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju
4202

Nakup opreme

8.977,07

8.247,07

110.000,00

1334

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

3.199,98

3.929,98

22.000,00

560

Varstvo in oskrba živali

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

20110124
4029

Drugi operativni odhodki

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

56.983,00

56.267,00

99

1104

Gozdarstvo

56.983,00

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

56.983,00

56.983,00

56.267,00

99

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

56.983,00

56.983,00

56.267,00

99

4025

Tekoče vzdrževanje

21.063,00

21.063,00

21.063,00

100

4029

Drugi operativni odhodki

204,00

204,00

204,00

100

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

35.716,00

35.716,00

35.000,00

98

20160103

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

3.351,00

3.351,00

3.000,00

90

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

3.351,00

3.351,00

3.000,00

90

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

3.351,00

3.351,00

3.000,00

90

Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske

3.351,00

3.351,00

3.000,00

90

Drugi operativni odhodki

3.351,00

3.351,00

3.000,00

90

20170601
4029
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13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.235.953,00

2.260.716,00

2.373.033,13

105

1302

Cestni promet in infrastruktura

2.233.917,00

2.258.507,00

2.372.360,13

105

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

380.184,00

380.184,00

300.000,00

79

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest

380.184,00

380.184,00

300.000,00

79

Tekoče vzdrževanje

380.184,00

380.184,00

300.000,00

79

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.296.019,00

1.308.739,00

1.511.104,91

115

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

1.251.019,00

1.263.739,00

1.421.104,91

112

67.619,00

67.619,00

140.000,00

207
113

20160101
4025
13029002
20160201
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.111.203,00

1.111.203,00

1.259.870,69

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

72.197,00

84.917,00

21.234,22

25

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov

45.000,00

45.000,00

90.000,00

200

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

11.000,00

11.000,00

60.000,00

545

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

34.000,00

34.000,00

30.000,00

88

Urejanje cestnega prometa

84.714,00

84.714,00

86.100,00

102

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč

83.114,00

83.114,00

84.500,00

102

20170503

13029003
20010344
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

6.300,00

8.500,00

9.000,00

106

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

7.314,00

10.974,00

8.500,00

77

4025

Tekoče vzdrževanje

5.000,00

7.140,00

10.000,00

140

4029

Drugi operativni odhodki

11.500,00

7.000,00

0,00

0

4202

Nakup opreme

500,00

0,00

31.000,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

52.500,00

49.500,00

26.000,00

53

Kataster občinskih cest

1.600,00

1.600,00

1.600,00

100

Tekoče vzdrževanje

1.600,00

1.600,00

1.600,00

100

Cestna razsvetljava

395.000,00

395.000,00

295.155,22

75

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

115.000,00

115.000,00

105.000,00

91

66.000,00

70.000,00

106

49.000,00

35.000,00

71

20160307
4025
13029004
20170105
4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

76.000,00

4025

Tekoče vzdrževanje

39.000,00

89
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Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

280.000,00

280.000,00

190.155,22

68

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

277.000,00

277.600,00

190.155,22

68

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

20170204

13029006
20160209
4204

3.000,00

2.400,00

0,00

0

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

78.000,00

89.870,00

180.000,00

200

Južna razbremenilna cesta

15.000,00

15.000,00

50.000,00

333

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15.000,00

15.000,00

50.000,00

333

Severna razbremenilna cesta

63.000,00

74.870,00

130.000,00

174

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

43.000,00

54.870,00

50.000,00

91

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

20.000,00

20.000,00

80.000,00

400

2.209,00

673,00

30

20160210

1305

Vodni promet in infrastruktura

2.036,00

13059001

Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

2.036,00

2.209,00

673,00

30

Slow tourism ( čolnarna )

1.536,00

1.536,00

0,00

0

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1.536,00

1.536,00

0,00

0

500,00

673,00

673,00

100

20140103
4208
20160401

Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih
4029

Drugi operativni odhodki

500,00

673,00

673,00

100

648.496,20

672.549,82

1.144.938,66

170

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

11.781,00

11.581,00

8.453,00

73

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

11.781,00

11.581,00

8.453,00

73

Subvencioniranje obrestne mere

1.000,00

800,00

0,00

0

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000,00

800,00

0,00

0

10.781,00

10.781,00

8.453,00

78

20130101
4310
20130501

Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti
4021

Posebni material in storitve

1.553,00

1.553,00

1.553,00

100

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

3.700,00

3.700,00

3.700,00

100

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

2.128,00

2.128,00

2.200,00

103
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2.400,00

2.400,00

0,00

0

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

636.715,20

660.968,82

1.136.485,66

172

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

636.715,20

660.968,82

1.136.485,66

172

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Označevanje točk zanimivosti v občini

0,00

0,00

5.000,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

0,00

4.500,00

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

0,00

0,00

500,00

0

Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100

Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu

195.000,00

195.000,00

235.000,00

121

Tekoči transferi v javne zavode

195.000,00

195.000,00

235.000,00

121

Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO

180.000,00

180.000,00

170.000,00

94

Tekoči transferi v javne zavode

180.000,00

180.000,00

170.000,00

94

Sofinanciranje RDO Gorenjska

17.000,00

17.275,00

18.000,00

104

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

17.000,00

17.275,00

18.000,00

104

224.715,20

248.693,82

688.485,66

277

20070707

20120101
4120
20120204
4133
20120205
4133
20120306
4208
20120307

Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4027

Kazni in odškodnine

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

8.341,48

7.026,82

26.988,96

384

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100

146.635,08

169.577,66

567.109,10

334

19.738,64

22.089,34

44.387,60

201

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.766.763,65

1.772.444,65

1.751.323,25

99

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.761.763,65

1.767.444,65

1.741.323,25

99

Zbiranje in ravnanje z odpadki

92.401,00

92.401,00

90.000,00

97

Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč

45.000,00

43.699,00

50.000,00

114

Tekoče vzdrževanje

45.000,00

43.699,00

50.000,00

114

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki

20.000,00

21.301,00

20.000,00

94

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

21.301,00

20.000,00

94

15029001
20170110
4025
20170209
4204
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27.401,00

20.000,00

73

5.000,00

5.000,00

0,00

0

16.000,00

16.000,00

0,00

0

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.001,00

4.001,00

0,00

0

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

2.400,00

2.400,00

20.000,00

833

Ravnanje z odpadno vodo

1.669.362,65

1.675.043,65

1.651.323,25

99

Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje

1.194.362,65

1.189.859,59

1.138.376,00

96

5.097,00

5.097,00

4.000,00

78

866.491,65

866.612,76

900.000,00

104

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4100

Subvencije javnim podjetjem

4204
4208

20170201

Plan 2014 dopolnjen
predlog

27.401,00

Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke
4022

15029002

Ocena realizacije
2013

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

13.599,00

13.599,00

5.000,00

37

4029

Drugi operativni odhodki

37.000,00

32.375,83

32.000,00

99

4100

Subvencije javnim podjetjem

272.175,00

272.175,00

197.376,00

73

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda )

301.000,00

306.681,00

107.536,66

35

Investicijsko vzdrževanje in obnove

301.000,00

306.681,00

107.536,66

35

Gradnja in obnova fekalne kanalizacije

156.000,00

160.503,06

375.410,59

234

20170206
4205
20170303

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

126.000,00

130.503,06

373.410,59

286

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

28.000,00

28.000,00

0,00

0

Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela"

15.000,00

15.000,00

30.000,00

200

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

15.000,00

15.000,00

30.000,00

200

Staro jedro Grad

3.000,00

3.000,00

0,00

0

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

3.000,00

3.000,00

0,00

0

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

5.000,00

5.000,00

10.000,00

200

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

5.000,00

5.000,00

10.000,00

200

Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera

5.000,00

5.000,00

10.000,00

200

Drugi operativni odhodki

5.000,00

5.000,00

10.000,00

200

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208
20170501
4208
20170502
4208

20110125
4029
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16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.191.930,30

1.195.974,11

1.139.282,96

95

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

137.140,00

137.140,00

132.040,00

96

16029003

Prostorsko načrtovanje

137.140,00

137.140,00

132.040,00

96

Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

137.140,00

137.140,00

132.040,00

96

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100

20190101
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021

Posebni material in storitve

21.640,00

21.640,00

21.640,00

100

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

113.100,00

113.100,00

108.000,00

95

1603

Komunalna dejavnost

852.181,30

856.225,11

797.633,96

93

16039001

Oskrba z vodo

448.315,30

448.315,30

372.759,96

83

Vodotoki

1.000,00

1.000,00

5.000,00

500

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

1.000,00

5.000,00

500

26.377,08

26.377,08

20.000,00

76

20170102
4205
20170104

Ureditev katastra komunalnih vodov
4208

20170202

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4100

Subvencije javnim podjetjem

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

16039002
20170103
4205

26.377,08

20.000,00

76

420.938,22

347.759,96

83

7.632,00

7.632,00

8.000,00

105

13.819,00

13.819,00

14.000,00

101

364.000,00

364.000,00

272.432,47

75

35.487,22

35.487,22

53.327,49

150

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1.000,00

1.000,00

5.000,00

500

Vzdrževanje pokopališč

1.000,00

1.000,00

5.000,00

500

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.000,00

1.000,00

5.000,00

500

365.000,00

369.043,81

367.500,00

100

Spoznavajmo svet igral

65.000,00

65.000,00

52.500,00

81

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

63.623,00

63.623,00

50.000,00

79

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

16039003

Objekti za rekreacijo
20080108

20170101

26.377,08
420.938,22

Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin

93

1.377,00

1.377,00

2.500,00

182

300.000,00

304.043,81

315.000,00

104
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300.000,00

304.043,81

315.000,00

104

Praznično urejanje naselij

11.000,00

11.000,00

25.000,00

227

Praznično urejanje naselij

11.000,00

11.000,00

25.000,00

227

Tekoče vzdrževanje

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0

4025

Tekoče vzdrževanje

5.000,00

5.000,00

0,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.000,00

5.000,00

25.000,00

500

Druge komunalne dejavnosti

26.866,00

26.866,00

27.374,00

102

Vzdrževanje in obnova javnih stranišč

26.866,00

26.866,00

27.374,00

102

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

16.339,00

16.339,00

16.339,00

100

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4.527,00

4.527,00

4.527,00

100

4025

Tekoče vzdrževanje

3.508,00

3.508,00

3.508,00

100

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

2.492,00

2.492,00

3.000,00

120

141.609,00

141.609,00

125.609,00

89

Podpora individualni stanovanjski gradnji

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

Spodbujanje stanovanjske gradnje

41.000,00

41.000,00

50.000,00

122

Nakup stanovanja

41.000,00

41.000,00

50.000,00

122

Nakup zgradb in prostorov

41.000,00

41.000,00

50.000,00

122

Drugi programi na stanovanjskem področju

95.609,00

95.609,00

70.609,00

74

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

92.000,00

92.000,00

67.000,00

73

4025

Tekoče vzdrževanje

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100

4029

Drugi operativni odhodki

25.000,00

25.000,00

15.000,00

60

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

40.000,00

40.000,00

25.000,00

63

Drugi programi na stanovanjskem področju

3.609,00

3.609,00

3.609,00

100

Sredstva za posebne namene

1.344,00

1.344,00

1.344,00

100

Tekoči transferi v javne sklade

2.265,00

2.265,00

2.265,00

100

16039005
20020404

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001
20180302
4102
16059002
20180401
4200
16059003
20180102

20180105
4093
4132

94
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1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

61.000,00

61.000,00

84.000,00

138

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

34.000,00

34.000,00

34.000,00

100

Stroški geodetskih izmer in drugih storitev

34.000,00

34.000,00

34.000,00

100

Drugi operativni odhodki

34.000,00

34.000,00

34.000,00

100

Nakup zemljišč

27.000,00

27.000,00

50.000,00

185

Sredstva za nakup zemljišč

27.000,00

27.000,00

50.000,00

185

20200202
4029
16069002
20200301

27.000,00

27.000,00

50.000,00

185

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

336.855,20

336.855,20

80.000,00

24

1702

Primarno zdravstvo

293.855,20

293.855,20

35.000,00

12

Dejavnost zdravstvenih domov

293.855,20

293.855,20

35.000,00

12

Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled

293.855,20

293.855,20

35.000,00

12

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

281.280,00

281.280,00

0,00

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.324,00

1.324,00

35.000,00

2644

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

11.251,20

11.251,20

0,00

0

Drugi programi na področju zdravstva

43.000,00

43.000,00

45.000,00

105

Nujno zdravstveno varstvo

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100

Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav.

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100

Mrliško ogledna služba

8.000,00

8.000,00

10.000,00

125

Sofinanciranje mrliško ogledne službe

8.000,00

8.000,00

10.000,00

125

Tekoči transferi v javne zavode

8.000,00

8.000,00

10.000,00

125

4206

17029001
20090301

1707
17079001
20090101
4131
17079002
20090202
4133

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

821.400,00

821.400,00

827.400,00

101

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

8.000,00

8.000,00

7.000,00

88

18029001

Nepremična kulturna dediščina

8.000,00

8.000,00

7.000,00

88

Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Tekoče vzdrževanje

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Sodarjeva domačija v Bodeščah

6.000,00

6.000,00

5.000,00

83

20070704
4025
20070706

95
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PK

PP

Konto
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Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
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6.000,00

6.000,00

5.000,00

83

1803

Programi v kulturi

301.400,00

301.400,00

305.400,00

101

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

236.400,00

236.400,00

240.400,00

102

Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled

236.400,00

236.400,00

240.400,00

102

14.400,00

14.400,00

14.400,00

100

185.000,00

185.000,00

185.000,00

100

35.000,00

35.000,00

39.000,00

111

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100

Ljubiteljska kultura

55.000,00

55.000,00

55.000,00

100

Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev

55.000,00

55.000,00

55.000,00

100

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.000,00

55.000,00

55.000,00

100

Drugi programi v kulturi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

Festivalna dvorana

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

Investicijski transferi javnim zavodom

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

Šport in prostočasne aktivnosti

512.000,00

512.000,00

515.000,00

101

Programi športa

476.800,00

476.800,00

480.000,00

101

Sredstva razpisa za delovanje športnih društev

187.000,00

187.000,00

190.000,00

102

9.000,00

8.004,00

10.000,00

125

20070401
4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4133

Tekoči transferi v javne zavode

4200

Nakup zgradb in prostorov

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

18039003
20070304
4120
18039005
20150503
4323
1805
18059001
20080107
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4029

Drugi operativni odhodki

8.000,00

11.536,00

10.000,00

87

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

170.000,00

167.460,00

170.000,00

102

Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture

160.000,00

160.000,00

140.000,00

88

4025

Tekoče vzdrževanje

125.000,00

125.000,00

105.000,00

84

4029

Drugi operativni odhodki

4120
20150102

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100

Vzdrževanje in obnova športnih objektov

124.800,00

124.800,00

135.000,00

108

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

24.800,00

24.800,00

35.000,00

141

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100

5.000,00

5.000,00

15.000,00

300

20150103

20150507

Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški

96
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PP

Konto

Sprejeti proračun
2013

Opis

Ocena realizacije
2013

Plan 2014 dopolnjen
predlog

Indeks
8:7

5.000,00

5.000,00

15.000,00

300

Programi za mladino

35.200,00

35.200,00

35.000,00

99

Sredstva za delo z mladimi

35.200,00

35.200,00

35.000,00

99

4029

Drugi operativni odhodki

10.000,00

10.332,00

10.000,00

97

4119

Drugi transferi posameznikom

2.500,00

2.500,00

2.300,00

92

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22.700,00

22.368,00

22.700,00

101

4029
18059002
20100101

Drugi operativni odhodki

19

IZOBRAŽEVANJE

1.972.297,00

2.028.971,00

3.962.072,00

195

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

938.174,00

941.498,00

3.389.072,00

360

19029001

Vrtci

938.174,00

941.498,00

3.389.072,00

360

Sofinanciranje programov Vrtca Bled

793.174,00

781.982,00

918.174,00

117

1.174,00

147,00

1.174,00

799

774.935,00

0,00

0

20060101
4029

Drugi operativni odhodki

4119

Drugi transferi posameznikom

0,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

792.000,00

6.900,00

917.000,00

13290

80.000,00

90.197,00

100.000,00

111

20060102

Sofinanciranje programov v drugih vrtcih
4119

Drugi transferi posameznikom

0,00

90.197,00

0,00

0

4133

Tekoči transferi v javne zavode

80.000,00

0,00

100.000,00

0

Vzdrževanje in obnova vrtcev

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

Investicijski transferi javnim zavodom

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

60.000,00

64.319,00

2.365.898,00

3678

0,00

0,00

2.309.843,00

0

60.000,00

64.319,00

56.055,00

87

Primarno in sekundarno izobraževanje

879.127,00

937.743,35

410.000,00

44

Osnovno šolstvo

20060401
4323
20060404

Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

1903
19039001
20040301
4133
20040404
4205

867.127,00

925.743,35

398.000,00

43

Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol

99.000,00

107.622,63

115.000,00

107

Tekoči transferi v javne zavode

99.000,00

107.622,63

115.000,00

107

Energetska sanacija OŠ Bled

400.000,00

452.203,00

70.000,00

15

Investicijsko vzdrževanje in obnove

351.542,00

416.176,00

20.000,00

5

97
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PP
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20040501
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Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

48.458,00

36.027,00

50.000,00

139

Vzdrževanje in obnova osnovnih šol

35.000,00

31.643,72

43.000,00

136

Investicijsko vzdrževanje in obnove

35.000,00

31.643,72

43.000,00

136

334.274,00

170.000,00

51

Zunanja ureditev OŠ Bled

333.127,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

323.000,00

308.853,00

150.000,00

49

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

10.127,00

25.421,00

20.000,00

79

Glasbeno šolstvo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100

Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100

Tekoči transferi v javne zavode

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100

0,00

3.000,00

0

20040701

19039002
20040306
4133
1905

Drugi izobraževalni programi

0,00

19059002

Druge oblike izobraževanja

0,00

0,00

3.000,00

0

Druge oblike izobraževanja

0,00

0,00

3.000,00

0

20040801

0,00

0,00

3.000,00

0

1906

Pomoči šolajočim

154.996,00

149.729,65

160.000,00

107

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

154.996,00

149.729,65

160.000,00

107

4133

Tekoči transferi v javne zavode

19.996,00

14.729,65

23.000,00

156

4119

Drugi transferi posameznikom

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100

4133

Tekoči transferi v javne zavode

15.496,00

10.229,65

18.500,00

181

20040303

Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol

Izvajanje šolskih prevozov

135.000,00

135.000,00

137.000,00

101

4023

Prevozni stroški in storitve

125.000,00

124.689,00

125.000,00

100

4119

Drugi transferi posameznikom

10.000,00

10.311,00

12.000,00

116

20040305

20

SOCIALNO VARSTVO

419.786,00

420.786,00

433.786,00

103

2002

Varstvo otrok in družine

39.600,00

45.909,00

43.600,00

95

20029001

Drugi programi v pomoč družini

39.600,00

45.909,00

43.600,00

95

Drugi programi v pomoč družini

3.600,00

3.309,00

3.600,00

109

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.600,00

3.309,00

3.600,00

109

36.000,00

42.600,00

40.000,00

94

20050409
4120
20060201

Pomoč ob rojstvu otroka

98

PU

PK

PP

Konto
4111

42.600,00

40.000,00

94

390.186,00

104

Socialno varstvo invalidov

34.000,00

39.663,00

34.000,00

86

Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica

34.000,00

39.663,00

34.000,00

86

Drugi transferi posameznikom

34.000,00

39.663,00

34.000,00

86

246.786,00

251.464,00

256.786,00

102

Sofinanciranje nege na domu

60.000,00

70.300,00

65.000,00

92

Drugi transferi posameznikom

60.000,00

70.300,00

65.000,00

92

Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih

160.000,00

160.000,00

165.000,00

103

Tekoči transferi v javne zavode

160.000,00

160.000,00

165.000,00

103

26.786,00

21.164,00

26.786,00

127

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100

Socialno varstvo starih
20050203
4119
20050402
4133
20070303

Sofinanciranje programov za starejše občane
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

24.286,00

18.664,00

24.286,00

130

Socialno varstvo materialno ogroženih

47.000,00

39.237,00

40.000,00

102

Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100

Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim

37.000,00

29.237,00

30.000,00

103

1.000,00

0,00

0,00

0

36.000,00

29.237,00

30.000,00

103

Socialno varstvo zasvojenih

7.400,00

7.391,00

7.400,00

100

Socialno varstvo zasvojenih

7.400,00

7.391,00

7.400,00

100

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.400,00

7.391,00

7.400,00

100

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

45.000,00

37.122,00

52.000,00

140

Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev

25.000,00

22.122,00

27.000,00

122

Drugi transferi posameznikom

25.000,00

22.122,00

27.000,00

122

Sredstva za delovanje humanitarnih društev

20.000,00

15.000,00

20.000,00

133

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

15.000,00

20.000,00

133

0,00

0,00

5.000,00

0

20049004
20050101
4112
20180303
4029

Drugi operativni odhodki

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20049005
20050408
4120
20049006
20050204
4119
20050301
4120
20050302

Indeks
8:7

374.877,00

20049002

20049003

Plan 2014 dopolnjen
predlog

36.000,00

Izvajanje programov socialnega varstva

4119

Ocena realizacije
2013

380.186,00

Družinski prejemki in starševska nadomestila

2004
20050401

Sprejeti proračun
2013

Opis

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

99
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0,00

0,00

5.000,00

0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

146.000,00

146.000,00

136.800,00

94

2201

Servisiranje javnega dolga

146.000,00

146.000,00

136.800,00

94

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4120

22019001
20010401
4031
20260104
5501
20260105
5501

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

146.000,00

146.000,00

136.800,00

94

Plačila obresti kreditov poslovnim bankam

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100

Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100

Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah

65.000,00

65.000,00

60.500,00

93

Odplačila kreditov poslovnim bankam

65.000,00

65.000,00

60.500,00

93

Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo

75.000,00

75.000,00

70.300,00

94

75.000,00

75.000,00

70.300,00

94

134.072,45

78.965,49

202.488,00

256

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100

Rezerva občine

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100

Proračunska rezerva

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100

Splošna proračunska rezervacija

64.072,45

8.965,49

132.488,00

1478

Splošna proračunska rezervacija

64.072,45

8.965,49

132.488,00

1478

Tekoča proračunska rezerva

64.072,45

8.965,49

132.488,00

1478

Splošna proračunska rezervacija

64.072,45

8.965,49

132.488,00

1478

Odplačila kreditov poslovnim bankam

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302
23029001
20010502
4091
2303
23039001
20010501
4090

KRAJEVNE SKUPNOSTI

30.841,00

30.841,00

28.261,00

92

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

30.841,00

30.841,00

28.261,00

92

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

30.841,00

30.841,00

28.261,00

92

Delovanje ožjih delov občin

05

30.841,00

30.841,00

28.261,00

92

KS Bled

7.175,00

7.175,00

9.221,00

129

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.762,00

5.762,00

4.221,00

73

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.413,00

1.413,00

5.000,00

354

KS Ribno

6.089,00

6.089,00

5.085,00

84

Pisarniški in splošni material in storitve

5.094,00

5.094,00

2.672,00

52

06029001
20010701

20010703
4020

100
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PP

Konto
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4026

Poslovne najemnine in zakupnine

495,00

495,00

413,00

83

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

500,00

500,00

2.000,00

400

KS Zasip

5.091,00

5.091,00

4.829,00

95

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2.773,00

3.251,00

2.829,00

87

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.318,00

1.840,00

2.000,00

109

KS Bohinjska Bela

6.598,00

6.598,00

4.413,00

67

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.998,00

5.998,00

2.313,00

39

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

100,00

100,00

0,00

0

4025

Tekoče vzdrževanje

100,00

100,00

0,00

0

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20010704

20010705

400,00

400,00

2.100,00

525

KS Rečica

5.888,00

5.888,00

4.713,00

80

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.808,00

5.808,00

2.713,00

47

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

20010706

80,00

80,00

2.000,00

2500

295.319,00

322.329,00

109

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ

290.519,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

290.519,00

295.319,00

322.329,00

109

0603

Dejavnost občinske uprave

290.519,00

295.319,00

322.329,00

109

Administracija občinske uprave

290.519,00

295.319,00

322.329,00

109

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj

290.519,00

295.319,00

322.329,00

109

4000

Plače in dodatki

144.800,00

139.950,00

161.440,00

115

4001

Regres za letni dopust

4002

Povračila in nadomestila

4003

06

06039001
20010901

5.400,00

4.379,00

4.380,00

100

15.600,00

14.100,00

16.300,00

116

Sredstva za delovno uspešnost

4.560,00

5.670,00

5.560,00

98

4004

Sredstva za nadurno delo

4.000,00

7.021,00

6.020,00

86

4009

Drugi izdatki zaposlenim

45,00

765,00

0,00

0

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.200,00

13.550,00

15.200,00

112

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

13.000,00

11.320,00

13.000,00

115

110,00

110,00

100

190,00

190,00

100

4012

Prispevek za zaposlovanje

110,00

4013

Prispevek za starševsko varstvo

190,00

101

PU

PK

PP

Konto

Sprejeti proračun
2013

Opis

Ocena realizacije
2013

Plan 2014 dopolnjen
predlog

Indeks
8:7

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.800,00

2.520,00

4.800,00

190

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.724,00

11.133,00

8.636,00

78

4021

Posebni material in storitve

3.298,00

6.986,00

3.311,00

47

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

15.498,00

19.494,00

20.179,00

104

4023

Prevozni stroški in storitve

16.809,00

16.239,00

14.690,00

90

4024

Izdatki za službena potovanja

700,00

170,00

780,00

459

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

4201

Nakup prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

102

7.358,00

6.467,00

6.671,00

103

21.585,00

23.560,00

26.387,00

112

4.152,00

4.538,00

4.835,00

107

0,00

0,00

3.000,00

0

6.690,00

7.157,00

6.840,00

96

11.670.737,85

11.751.516,47

14.133.207,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV od 2014 do 2017 in dalje
NRP

PP

Konto

Opis

2014

2015

2016

2017

po 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07-20010801-1

20070401
420070
07-20070701-1

20070401
42050008
07-20130301-1

20130501
42080048
07-20140101-7

20110102
42080410
07-20160209-1

20160209
42040155
07-20160209-3

20160210

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup poslovnih stavb - finančni najem

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje knjižnic

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Ragor.sofinanciranje mreže LPC

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

RAGOR - sofinanciranje mreže LPC

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sof.projektov Leader,LAS Gorenjska košarica

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Južna razbremenilna cesta ( JRC )

50.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

Južna razbremenilna cesta

50.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

Južna razbremenilna cesta - novogradnja

50.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

Severna razbremenilna cesta

130.000,00

150.000,00

150.000,00

1.050.000,00

0,00

Severna razbremenilna cesta

130.000,00

150.000,00

150.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

Severna razbremenilna cesta - novogradnja

42060013

SRC - odkup zemljišč

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

42080440

SRC - projektna dokumentacija ( OPPN )

80.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Vodotoki

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Obnove

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Ureditev katastra komunalnih vodov

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Ureditev katastra komunalnih vodov

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20170102
420501

20170104

39.000,00

42040156

07-20170102-2

07-20170104117a

Finančni najem-nakup prostorov knjižnice Bled

103

NRP

PP

2014

2015

Ureditev katastra komunalnih vodov

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Obnova meteorne kanalizacije v občini

40.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda )

40.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Obnova - meteorna kanalizacija

Konto
42089921

07-20170201112a

20170206
42050104
07-20170202-114

20170202
42050097
07-20170205-87

20170405

Opis

2016

2017

po 2017

40.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Obnova magistralnih vodovodov

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Zbirni center komunalnih odpadkov Bled

20.000,00

525.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke

20.000,00

525.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Magistralni vodovodi v občini - obnova

42040145

Zbirni center-novogradnja

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Investicije iz takse za obremenjevanje okolja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE )

250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Gradnja in obnova fekalne kanalizacije

250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo

250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Nakup zemljišč

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Sredstva za nakup zemljišč

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Nakup zemljišč

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Nakup pisarniške opreme ( 2012 )

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

0,00

Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

0,00

Nakup pisarniškega pohištva

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

0,00

Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema

32.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč

32.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

25.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

07-20170209116a

20170209
42040228
07-20170303113a

20170303
42040147
07-20200301-1

20200301
420600
20010301-0

20010301
420200
20010311-1

20010344
42022501

Nakup parkirnih ur

420238

Nakup telekomunikacijske opreme

42050019

Inv. vzdrževanje - parkirne ure
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NRP

PP

2014

2015

2016

2017

Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Sredstva za delovanje SPVCP

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje parkirišč

25.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč

25.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

Konto

20010314-2

20010314
42050095
20010344-2

20010344

Opis

po 2017

42030003

Prometna oprema (nosilci, stožci,..)

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

42050034

Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije

25.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Nakup zgradb in prostorov

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup zgradb in prostorov

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup motornih koles in motorjev

3.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj

3.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

Nakup motornih koles in motorjev

3.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 )

7.000,00

7.000,00

16.000,00

6.000,00

0,00

7.000,00

16.000,00

6.000,00

0,00

20010801-0

20010801
42009904

Nakup Mrakove domačije

42060027

Nakup Mrakove domačije-zemljišče

20010802-2

20010901
420100
20010803-3

Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture

7.000,00

420202

Nakup strojne računalniške opreme

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

1.200,00

1.200,00

2.000,00

2.000,00

0,00

420238

Nakup telekomunikacijske opreme

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

800,00

800,00

1.000,00

1.000,00

0,00

42029908

Nakup strežnika

2.000,00

2.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Nakup programske opreme ( 2012 )

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 )

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Nakup licenčne programske opreme

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme

2.740,00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj

2.740,00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

420202

Nakup strojne računalniške opreme

1.740,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

20010803

20010805-0

20010805
420703
20010901-0

20010901
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NRP

PP

Konto

20010901-1

20010901
420200
20010901-5

20010901

2016

2017

po 2017

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Nakup pisarniškega pohištva

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

MIR-nakup drugih osnovnih sredstev

2.100,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj

2.100,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS ( 2012 )

14.000,00

54.000,00

14.000,00

304.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov

Nakup telekomunikacijske opreme

420299

Nakup druge opreme in napeljav

14.000,00

54.000,00

14.000,00

304.000,00

0,00

42050011

Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

42050017

Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

42050026

Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno

10.000,00

50.000,00

10.000,00

300.000,00

0,00

42050032

Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Investicijska vlaganja v javna stranišča

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova javnih stranišč

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Javni WC - investicijsko vzdrževanje

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 2012 )

60.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Energetska sanacija in obnova Vile Zora

60.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

42040232

Kotlarna in arhiv ( občinska zgradba ) - predelava

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42050120

Občinska zgradba - obnova fasade

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

42050121

Občinska zgradba - obnova stolpiča

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup opreme za CZ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice )

13.081,00

12.661,00

7.194,00

0,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

13.081,00

12.661,00

7.194,00

0,00

0,00

Sofinanciranje gasilske avto lestve

13.081,00

12.661,00

7.194,00

0,00

0,00

Nakup gasilskih vozil ( 2012 )

72.000,00

68.000,00

65.000,00

100.000,00

200.000,00

20020402

20020404-0

20020404
42050027
20020405-0

20020405

20030101-0

20030101
43100032
20030123-7

20030201
43100035
20030201-1

2015

Nakup pisarniškega pohištva - MIR

420238

20020402-0

2014

Opis
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NRP

PP

2014

2015

2016

Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

72.000,00

68.000,00

65.000,00

100.000,00

200.000,00

43100034

Nabava gasilskega vozila PGD Ribno

33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

43100036

Nabava gasilskega vozila PGD Mlino

39.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

43100037

Nabava gasilskega vozila PGD Zasip

0,00

0,00

65.000,00

50.000,00

50.000,00

43100038

Nabava gasilskega vozila PGD Bled

0,00

0,00

0,00

50.000,00

150.000,00

Nakup gasilske opreme ( 2012 )

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 )

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole

43.000,00

38.000,00

28.000,00

28.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova osnovnih šol

43.000,00

38.000,00

28.000,00

28.000,00

0,00

42050089

Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

42050091

Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Energetska sanacija - OŠ Bled

70.000,00

1.501.000,00

1.501.000,00

1.500.000,00

0,00

Energetska sanacija OŠ Bled

70.000,00

1.501.000,00

1.501.000,00

1.500.000,00

0,00

42050105

Obnova centralnega ogrevanja - OŠ Bled

20.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

42080430

Energetska rekonstrukcija-OŠ Bled-projekti

50.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Športni park OŠ Bled

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto

20030201

20030201-2

20030201
43100033
20030201-3

20030201
43100033
20040501-1

20040501

42050092
20040603-1

20040404

20040701-1

Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela

2017

po 2017

Zunanja ureditev OŠ Bled

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42040179

Gradnja športnega parka OŠ Bled

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42080175

Športni park OŠ Bled -investicijski nadzor in koordinacija

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vrtcev

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Invest.transferi - Vrtec Bled

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2.365.898,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

20040701

20060401-1

20060401
43230001
20060404-1

Opis

Energetska sanacija Vrtca Bled
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NRP

PP

Konto

2014

Opis

2015

2016

2017

po 2017

Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled

2.365.898,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

42040240

Energ.sanacija in rekon. Vrtca Bled (GOI dela) - neupr. str.

1.800.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

42040243

Energ.sanacija Vrtca Bled (GOI dela)

509.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42080452

Vrtec Bled-proj.dokum.-pregled za energetsko sanacijo

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42089927

Energ. sanacija Vrtca Bled (pl. dr.stor. in dokument.)

26.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

" Sodarjeva domačija v Bodeščah "

5.000,00

300.000,00

600.000,00

0,00

0,00

Sodarjeva domačija v Bodeščah

5.000,00

300.000,00

600.000,00

0,00

0,00

Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija

5.000,00

300.000,00

600.000,00

0,00

0,00

Arheološke točke v občini Bled

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

Označevanje točk zanimivosti v občini

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20060404

20070706-1

20070706
42080480
20070707-1

20070707

20080108-1

20080108
42030008
42080483
20090301-0

20090301
420500
20110117-1

20110102
42089918
20120306-1

20120306
42089924
20120307-1

20120307
40200615

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

Spoznavajmo svet igral

52.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoznavajmo svet igral

52.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoznavajmo svet igral - izvedba

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoznavajmo svet igral- projektna dokumentacija

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe

35.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled

35.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče"

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projekt Leader "kako se pa pri vas reče"

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje RDO Gorenjske

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje RDO Gorenjska

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled

638.485,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled

638.485,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3.043,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus

Storitve informiranja in obveščanja javnosti-"Triglavska roža Bled"

108

NRP

PP

Konto

2014

Opis

0,00

0,00

567.109,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.nadzor

20.508,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-inv.inženiring

16.889,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celostni razvoj čebelarskega središča

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celostni razvoj čebelarskega središča

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vzdrževanje in obnova športnih objektov

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova športnih objektov

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova športnih objektov

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Povračilo investicije v ŠD - Adria plin

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova športnih objektov

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Festivalna dvorana

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Sofinanciranje obnove FD

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Gradnja gozdnih cest

35.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

35.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova

35.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Kolodvorska cesta ( 2012 )

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

Kolodvorska cesta - projektna dokumentacija

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

311.234,22

300.000,00

300.000,00

300.000,00

495.000,00

Info središče "Triglavska roža"

42080174
42080202
42089929

Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-druge stor.in dokum.

20150103-1

20150103
42050080
20150103-2

20150103
42040239
20150503-1

20150503
43230010
20160104-1

20160103
42050084
20160201-2

20160201
42080429
20160201-4

po 2017

0,00

42040241

42080443

2017

0,00

Multimed. predstavitev in promocijski material-"Triglavska roža Bled"

20110102

2016

23.945,42

40209924

20140101-10

2015

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

311.234,22

300.000,00

300.000,00

300.000,00

495.000,00

42040242

Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi

140.000,00

145.000,00

150.000,00

155.000,00

495.000,00

42050093

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

150.000,00

155.000,00

150.000,00

145.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

21.234,22

0,00

0,00

0,00

0,00

20160201
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NRP

PP

Konto

20170103-1

20170103
42050020
20170202-1

20170202

2015

2016

2017

po 2017

Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč

5.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

Vzdrževanje pokopališč

5.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

5.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja

24.000,00

36.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

24.000,00

36.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip

24.000,00

36.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove

248.432,47

55.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

248.432,47

55.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

248.432,47

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

42080482

Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Staro jedro Mlino

983.300,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

674.870,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in obnova cest

674.870,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

37.327,49

0,00

0,00

0,00

0,00

"Staro jedro Mlino"-projektna dokumentacija

37.327,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

80.155,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogovi in ostala oprema za JR

80.155,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za obremenjevanje voda )

67.536,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Staro jedro Mlino - meteorna kanalizacija

67.536,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Gradnja in obnova fekalne kanalizacije

123.410,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Novogradnje

123.410,59

0,00

0,00

0,00

0,00

KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Praznično urejanje naselij

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled "

110.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

110.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

110.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

16.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

42050053
20170202-14

20170202

20170202-16

20160201
42050002
20170202
42080481
20170204
42050004
20170206
42050129
20170303
420401
20170204-2

20170406
42050040
20170204-9

20170204
420500
20170403-2

2014

Opis

Hidrantno omrežje v občini Bled

Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij
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NRP

PP

2014

2015

2016

2017

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

16.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij - projekti

16.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA"

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela"

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Blejska promenada

90.000,00

100.000,00

100.000,00

1.525.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov

90.000,00

100.000,00

100.000,00

1.525.000,00

0,00

42040234

Blejska promenada ( zgoraj )- izvedba

60.000,00

50.000,00

50.000,00

1.500.000,00

0,00

42080454

Blejska promenada - projektna dokumentacija

30.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

0,00

Nakup stanovanj

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Nakup stanovanja

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Zagotavljnje socilanih stanovanj

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prostorsko načrtovanje - drugo

50.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

50.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

50.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

OPN Občine Bled

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42080422

OPN Občine Bled

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42089914

CPVO - celovita presoja vplivov na okolje

Konto

20170202
42080063
20170500-1

20170501
42089907
20170503-1

20170503

20180401-0

20180401
420001
20180502-1

20180102
42050099
20190101-1

20190101
420804
20190101-2

20190101

Opis

po 2017

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vaško jedro Bohinjska Bela

567.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju

132.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42029913

Vaško jedro Boh. bela - urbana oprema

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42080108

Vaško jedro Boh. Bela - investicijski nadzor

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

435.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vaško jedro Bohinjska Bela - cesta

435.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20190101-9

20110123

20160201
42050076
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NRP

PP

Konto

20260104-1

20260104
55010103
20260105-1

20260105
55010104

2014

Opis

2015

2016

2017

po 2017

Odplačilo kredita HYPO ( ŠD Bled + telovadnica OŠ Gorje )

60.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah

60.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD

60.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odplačilo kredita HYPO (vodovod in kanalizacija )

70.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo

70.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.541.394,00 6.422.700,00

695.000,00

Kredit-Hypo bank-vodovod kanalizacija

7.273.272,00 4.519.761,00
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5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
a. Priznanje lastninske pravice Občini Gorje na zemljišču s parc. št. 1018/2 k. o.
Želeče

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prenos lastninske pravice na zemljišču s parc. št.
1018/2 k. o. Želeče v deležu 2593/10000 na Občino Gorje.
2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva nosita obe pogodbeni stranki v deležu
74,07 % Občina Bled in 25,93 % Občina Gorje.
3. Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2013 se ustrezno dopolni v
skladu s 1. sklepom.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prenosa, v naravi predstavlja del zbirnega centra Občine Bled. Gradnja
zbirnega centra je bila opredeljena v Programu gospodarjenja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Bled za obdobje 2006 – 2009, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bled na 26.
redni seji dne 22. 2. 2006 in v programih ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Bled in Občine Gorje, ki sta jih letno sprejemala občinska sveta občin na predlog izvajalca javne
gospodarske službe ravnanja z odpadki, Infrastrukture Bled d.o.o.. Občinski svet Občine Gorje na
21. redni seji, dne 12. 11. 2009 sprejel sklep, da pristopi k predlogu projekta urejanja zbirnega
centra komunalnih odpadkov za Občino Gorje na Bledu. Za potrebe urejanja medsebojnih
obveznosti pri gradnji zbirnega centra sta Občina Bled in Občina Gorje sklenili Dogovor o
vlaganju sredstev v zbirni center komunalnih odpadkov Bled, na podlagi katerega sta se
dogovorili o delitvi stroškov gradnje in stroškov vzdrževanja Zbirnega centra komunalnih
odpadkov Bled, od 1.1.2007 dalje. Ta dogovor je podlaga za vpis solastninskega deleža Občine
Gorje pri nepremičnini zbirnega centra.
Prenos lastninske pravice v deležu 2593/10000 temelji na razmerju delitve stroškov gradnje,
stroškov vzdrževanja in lastništva na temelju števila prebivalstva in se deli po sledečem
odstotku: Občina Bled 74,07 % in Občina Gorje 25,93 %, z namenom vodenja skupne politike
upravljanja zbirnega centra.

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
b. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne
ceste
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena (javne ceste) na nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot
javno dobro:
- parc. št. 381, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 865, 866/1, 866/3, 867/1, 867/2,
868/3, 870, 871, 873/1, 873/2, 874/1, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878/1, 879, 880,
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 897,
902/1, 902/2, 902/3, 872 k.o. Bled (ZKV 1088),
- parc. št. 868/3, 907/57, 907/58, 914/2, 914/4, 919, 921, 922/1, 922/3, 923/2, 924, 926,
928/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 938/3, 939/1, 939/2, 940, 941, 942,
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 967, 968,
970, 971, 996, 923/3, 923/4, 923/5, 922/5, 922/6, 922/7 k.o. Bohinjska Bela (ZKV 963),
- parc. št. 471/4, 471/6, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 491, 492, 493, 471/1 k.o. Zasip (ZKV 568),
- parc. št. 463/17 k.o. Rečica (ZKV 54),
- parc. št. 433/4, 723/3, 723/4, 1342/61-70, 1342/73, 1343, 1344/1, 1344/3, 1346,
1347/1, 1347/2, 1348/1, 1349, 1350, 1351/1, 1352, 1354/1, 1354/3-13, 1355, 1356/1,
1356/2, 1357, 1358, 1359/1, 1359/3, 1360/2, 1360/3, 1361, 1362, 1363/1-8, 1363/1027, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1373/2,
1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383-1390, 1392, 1399,
1400, 1353/1, 1353/3, 1353/4, 1360/1, 1382/2, 1345/1, 1363/9, 1377/4, 1377/5,
1360/5, 1360/6, 1382/3-6 k.o. Ribno (ZKV 748),
- parc. št. 1075/100, 1075/101, 1076/59, 1199/1, 1199/2, 1199/290, 1224/1, 1224/2,
1225/1-6, 1226-1233, 1234/2, 1235, 1237, 1238/1-10, 1238/13, 1240, 1242, 1249, 1253,
1254, 1255, 586/101, 586/102, 586/121, 586/74-83, 586/88, 586/90, 1244/2, 1246/2,
1234/3 k.o. Selo pri Bledu (ZKV 1099).
Lastninska pravica se vpiše v korist Občine Bled in izvede se vknjižba zaznambe javnega
dobra lokalnega pomena.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
S sprejemom predlaganega sklepa se v zemljiški knjigi uredi vpis javnega dobra na navedenih
nepremičninah. Nepremičnine so vpisane kot javno dobro, iz vpisa pa ni razvidno, ali gre za
javno dobro državnega ali javno dobro lokalnega pomena. Glede na to, da navedene
nepremičnine v naravi predstavljajo občinske javne ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 60/11, 71/12, 77/12), se predlaga, da
občinski svet s sklepom ugotovi, da gre za javno dobro lokalnega pomena.
Pripravila:
Barbara Jančič
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k.o. Bled

k.o. Bohinjska Bela
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k.o. Zasip

k.o. Rečica
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k.o. Ribno

k.o. Selo pri Bledu
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5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
c. Menjava dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 49 k.o.
Zasip

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip
iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o.
Zasip v izmeri 31 m2 za del zemljišča s parc. št. 49 k.o. Zasip v izmeri 34 m2 in
pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče v lasti Občine Bled (javno dobro), ki je predmet zamenjave, predstavlja travnik med
objektom v gradnji na parc. št. 49 k.o. Zasip in objekti Rebr 9, 11 in 13 in nima funkcije javnega
dobra, zato se prenese v last Občine Bled. Zemljišče se zamenja za del zemljišča s parc. št. 49 k.o.
Zasip, ki je v lasti predlagatelja in v naravi predstavlja nadaljevanje obstoječega stopnišča, iz
razloga zagotovitve dostopne peš poti do objekta Rebr 13.
zemljiški kataster

ortofoto posnetek

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
d. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip
iz javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip
v izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja dvorišče objekta Rebr 9 in nima funkcije javnega
dobra, zato se prenese v last Občine Bled. Zemljišče se proda lastniku objekta Rebr 9.
Predlagana cena zemljišč za prodajo je 40,00€ / m2 v skladu s primerljivimi cenitvami
enakovrednih zemljišč.
zemljiški kataster

ortofoto posnetek

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
e. Zamenjava zemljišč parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014 k.o. Želeče za zemljišče parc.
št. 1091/7 k.o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč s parc. št. 1080/7, 1008/44
k.o. Želeče po ceni 27,60€ / m2 in s parc. št. 1014 k.o. Želeče po ceni 23,00€ / m2, za
zemljišče s parc. št. 1091/7 k.o. Želeče v izmeri 1.018 m2 po ceni 10,00€ / m2.
Razlika v ceni se ustrezno doplača.
2. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Stavbna zemljišča parc. št. 1080/7 (338 m2), 1008/44 (210 m2), 1014 (125 m2) k.o. Želeče v
skupni izmeri 673 m2 so v lasti Občine Bled in v naravi predstavljajo dvorišče in okolico objekta
Savska cesta 22. Po navedenih zemljiščih poteka glavni fekalni M kanal (Bled Center - CČN), zato
bo na parcelah pred izvedeno menjavo zemljišč vknjižena služnost v korist Občine Bled, na njih
pa zaradi obremenitev gradnja objektov ni dopustna, služijo lahko le kot travnate površine ob
objektu. Predlaga se zamenjava za zemljišče parc. št. 1091/7 k.o. Želeče v izmeri 1.018 m2 v lasti
predlagatelja, ki v naravi predstavlja kategorizirano javno pot JP 513411 Mlino – Selo in vodi do
Čistilne naprave.
Cena zemljišč je bila določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila izdelana 13. 9. 2013 in znaša:
- za parc. št. 1008/44 k.o. Želeče 27,60€ / m2 (delno strma brežina, pot do hiše, kanalizacijski
kolektor),
- za parc. št. 1080/7 k.o. Želeče 27,60€ / m2 (priobalni pas, kanalizacijski kolektor),
- za parc. št. 1014 k.o. Želeče 23,00€ / m2 (priobalni pas, kanalizacijski kolektor, tlačni cevovod
za MHE),
- za parc. št. 1091/7 k.o. Želeče 10,00€ / m2 (javna pot JP 513411 Mlino – Selo).
Predlagatelj doplača razliko v ceni 6.870,00 EUR.
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Bled za leto 2013 in 2014.
parc. št. 1080/7, 1008/44, 1014 k.o. Želeče
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parc. št. 1091/7 k.o. Želeče

Pripravila: Barbara Jančič

126

5) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
f.

Prodaja zemljišča s parc. št. 471/4 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip in
dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v
last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/4 k.o. Zasip
v izmeri 11 m2 in dela zemljišča s parc. št. 471/1 k.o. Zasip v izmeri pribl. 20 m2 po
ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon

127

Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja pas pred objektom Rebr 2 (stopnice,
funkcionalno zemljišče) in del dvorišča. Za občino zemljišče nima funkcije javnega dobra,
zato se prenese v last Občine Bled. Zemljišče se proda lastniku objekta Rebr 2.
Predlagana cena zemljišča za prodajo je 40,00€ / m2 (skupaj 1.600,00€) v skladu s
primerljivimi cenitvami enakovrednih zemljišč.

Pripravila:
Barbara Jančič
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6) Sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto
2014

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalne takse za leto 2014.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 26/96,1/97, 43/99, 12/01), v povezavi z 9. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB,
87/12) je Občinski svet občine Bled na 17. redni seji dne 3. 12. 2013 sprejel
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto 2014 znaša 0,10 EUR.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za leto 2013 (Ur. glasilo
slovenskih občin, št. 7/2013).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa
se od 1. 1. 2014.

Številka:
Bled,
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Obrazložitev:
Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08), ki je začel
veljati 1. 1. 2007, je prenehal veljati Zakon o komunalnih taksah. V skladu z 9. členom Zakona o
financiranju občin lahko občina obračunava takso le za:
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
oglaševanje na javnih mestih,
parkiranje na javnih površinah,
uporabo javnega prostora za kampiranje in
druge zadeve, če tako določa zakon.
Za leto 2013 je bila vrednost točke določena v višini 0,0950 EUR. Predlagamo, da se za leto 2014
vrednost točke poveča na 0,10 EUR.
V letu 2014 planiramo 2.400,00 EUR.
Pripravila:
Bojana Por, svetovalka za splošne upravne zadeve
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7) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za
območje urejanja BL S-24 Mlino

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 Mlino .

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 58., 61. in 61.a ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10,
43/11 in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 – UPB, 87/12), je
Občinski svet Občine Bled na __. redni seji, dne __. __. ____, sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
ZA OBMOČJE UREJANJA BL- S 24 MLINO
I.
Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje
urejanja BL S-24 Mlino (Ur. L. RS, št. 66/05, z dne 13. 7. 2005), ki jih je izdelalo
projektivno podjetje Populus, d. o. o., pod št. projekta 366-02-12 in so izdelane v skladu
z izhodišči in usmeritvami Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana Občine Bled (Ur. l. RS, št. 95/02).
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev je zmanjšana gostota pozidave in določitev bolj
funkcionalnih rešitev v vplivnem območju zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN).
3. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev ZN so spremembe in dopolnitve tekstualnega in
kartografskega dela.
II.
Spremembe in dopolnitve ZN
4. člen
V 3. členu (III. MEJE OBMOČJA) se dopolni prvi stavek, ki se glasi: »Meja ZN poteka po
zunanjem obodu parcelnih mej naslednjih zemljišč: 910/1, 910/9, 909/1, 937/3, 936/1,
935/5, 935/3, 935/2, 936/10, 936/11, 935/6, 936/14 in 936/15, vse k. o. Želeče.«
Dopolni se drugi stavek, ki se glasi: »Znotraj pozidave sta še zemljišči s parc. št. 937/1 in
936/4, k. o. Želeče.«
Spremeni se tudi zadnji stavek, ki se glasi: »Velikost območja ZN je 16.570 m2.«
Člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: »Meja vplivnega območja ZN poteka po
zunanjem obodu parcelnih mej zemljišč s parcelnimi št. 935/4 in 910/8. Znotraj
vplivnega območja so še deli zemljišč s parcelnimi št. 909/5, 860/1 in 938/1. Del
celovite ureditve območja je rekonstrukcija Ceste gorenjskega odreda, ki poteka po
južnem obodu območja, z razširitvijo in izvedbo opornih zidov. Določila, ki se nanašajo
na rekonstrukcijo ceste in oblikovanje obcestnega prostora, se smiselno vključijo v
nadaljevanje odloka.«
5. člen
V 5. členu se črta 8. stavek.
6. člen
1. odstavek 6. člena se črta in se spremenjen in dopolnjen glasi: »V območju je povsod,
razen na osrednji zeleni površini, dopustna gradnja manj zahtevnih objektov, ki so po
Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11)
razvrščeni med:
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- 11100: vile,
- 12420: garaže za lastne potrebe,
- 12620: galerije,
- 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen za lastne potrebe.
Na gradbeni parceli objekta je dopustna gradnja objektov za lastne potrebe, in sicer
nadstrešek, paviljon, vrtna uta, bazen in rezervoar za kapnico.
Predvidena je gradnja petih (5) stanovanjskih objektov (vil) oziroma šestih (6)
stanovanjskih objektov (vil), če se obstoječi stanovanjski objekt na zemljišču s parc. št.
936/4, k. o. Želeče odstrani, ki so po površini, oblikovanju in izboru gradiv
nadstandardni. Dodatna kvaliteta pozidave je tudi velikost k objektom pripadajočih
gradbenih parcel. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija
klasičnih blejskih vil (stanovanjska vila).
V območju je na gradbeni parceli k vilam dopustna gradnja naslednjih objektov za lastne
potrebe: večjega odprtega bazena in teniškega igrišča z nezahtevnim objektom (majhna
stavba). Na osrednji skupni zeleni površini je dovoljeno urejanje parkovnih površin,
urejanje peščenih poti, travnih površin, zasaditev z avtohtono vegetacijo in postavitev
klopi in igral za otroke. Dovoljena je tudi postavitev ene vrtne ute – paviljona, pokritega
zračnega prostora kot senčnica ali zaščita pred dežjem na podlagi predhodno izdelanega
načrta celostne ureditve parka.
Skupna zazidana površina stanovanjskih in nestanovanjskih objektov ne sme preseči
določil 7. člena tega odloka.
Na obstoječem stanovanjskem objektu na zemljišču s parc. št. 936/4, k. o. Želeče so
dopustna samo vzdrževalna dela, odstranitev objekta ali rekonstrukcija objekta v skladu
z oblikovalskimi merili, ki veljajo v območju urejanja.«
7. člen
7. člen odloka se črta in se spremenjen ter dopolnjen glasi: »POGOJI ZA LEGO OBJEKTOV
NA ZEMLJIŠČU, TLORISNE IN VIŠINSKE GABARITE OBJEKTOV TER NJIHOVO
OBLIKOVANJE
1) Lega objektov na gradbeni parceli je določena z gradbeno mejo. Gradbena meja
velja za vse objekte, tudi pomožne.
Gradbena meja je črta, ki je objekt na nivoju kleti, pritličja ali nadstropja ne sme preseči,
lahko je z eno stranjo postavljen na gradbeno mejo ali pa je od nje odmaknjen v
notranjost gradbene parcele, razen v primeru podzemnih uvozov k posameznim
objektom.
V območju ZN so gradbene meje oddaljene 4 m od meja zemljiških parcel, razen proti
cesti po južnem obodu območja, kjer je gradbena meja 6 m oddaljena od zunanjega roba
pločnika.
2) Pogoji za tlorisne in višinske gabarite objektov in njihovo oblikovanje:
Velikost objektov je omejena s faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin
(FZP) in višino objektov (V).
Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov
stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji
zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo
balkoni in napušči. Upoštevajo se tudi površine tlorisne projekcije največjih zunanjih
dimenzij vseh pomožnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz
kleti (klančine).
Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu
in celotno površino parcele, namenjene gradnji stanovanjskih stavb.
Višina objektov (V) je določena z etažnostjo objektov.
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Za gradbene parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g ) v območju ZN je
določen:
- faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %, v primeru združevanja parcel 16,5 %, pri
čemer v obeh primerih tlorisna velikost stanovanjskega objekta - vile ne sme
preseči 2/3 FZ;
- faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65 %;
- največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M. Dopustna je gradnja ene ali
dveh kletnih etaž. Višina novih objektov P+1+M ne sme preseči najvišjega
slemena Vile Epos (n.m.v.= 500,1 m);
- največja višina manj pomožnega za lastne potrebe je P (ravna streha) ali P+M
(streha z naklonom 38-42 stopinj);
- višina enoetažnega pritličnega objekta v območju osrednje zelene površine je
lahko največ 3,50 m, dopustna je ravna nepohodna streha.
3) Oblikovanje objektov
Kletna etaža s svojo višino lahko premošča niveleto uvoza in niveleto pritličja. Streha je
dvokapnica ali štirikapnica v naklonu 38-42 stopinj s sivo kritino. Dovoljene so terase na
objektu, ki so ravne pohodne ali nepohodne površine.
Oblikovanje in izvedba: masiven objekt z možnostjo vključitve dela objekta v montažni
izvedbi. Potrebno je zasledovati nadstandard izvedbe in izgleda objekta in prilagoditi
izbor glavnih materialov značilnosti blejskih vil, ter sekundarnih materialov , ki se
uporabijo tudi za glavne materiale sekundarnih in nebivalnih objektov, kot so: les v
naravnih tonih, svetli ometi drobne strukture, steklene površine itd.
8. člen
Dopolni se 2. stavek 3. odstavka v 1. točki 8. člena ZUNANJA UREDITEV OB OBJEKTIH IN
UREDITEV SKUPNIH ZELENIH POVRŠIN in se dopolnjen glasi:
»Dovoljena, vendar neobvezna je ureditev povezovalne poti s stopnicami s ceste
Gorenjskega odreda in poti ob jasi, ki se uredi kot peščena pot v širini 1,5 m in se v delu,
kjer so stopnice, intenzivno dodatno zazeleni.«
Črta se zadnji del 1. stavka 2. točke 8. člena UREDITVE NIVOJSKIH RAZLIK IN OPORNI
ZIDOVI in se ga nadomesti z novim stavkom tako, da se glasi:
»Relief gradbenih parcel, katerih konfiguracija zahteva višinske prilagoditve v zvezi z
navezovanjem na dostopno cesto ali ustreznejšim pozicioniranjem objektov, je
dovoljeno preoblikovati. Brežine nad podzemnimi uvozi k posameznim objektom se po
končani izvedbi prilagodi raščenemu terenu na obeh straneh uvoza. Teren parcel je
dopustno preoblikovati na niveleto zgornje terase, na kateri stoji vila Epos (n.m.v.=
487,1 m).«
Črtata se 4. in 5. stavek 2. točke 8. člena UREDITVE NIVOJSKIH RAZLIK IN OPORNI
ZIDOVI in nadomestita z novimi, ki se glasijo:
»Višina zidov je omejena z višino premoščanja gabaritnih razlik etažnosti in
pozicioniranja tlorisne nivelete objekta. Oporni zid se, v kolikor ni možna druga rešitev,
prilagodi posegu razširitve ceste ali ureditve vrta ter postavitvi objekta. Oporni zidovi
vzdolž razširjene južne ceste, ki se izvedejo zaradi ohranjanja obstoječe drevesne in
grmovne zelene bariere, se obvezno izvedejo v naklonu, s kamnito oblogo (polobdelan
kamen premera do 30 cm) ter zasaditvijo popenjavih rastlin tako ob vznožju, kot tudi na
zgornjem robu. Na mestu uvozov na posamezno gradbeno parcelo se oporni zid ob južni
cesti polkrožno zaključi 2 m od zunanjega roba zidu, višinsko pa se prilagodi reliefu.
Obvezna je enotna izvedba izgleda opornih zidov v celotnem območju ZN.«
Črta se zadnja točka 8. člena OGRAJE in se spremenjena ter dopolnjena glasi:
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»Med posameznimi gradbenimi parcelami je dovoljena postavitev medposestnih ograj.
Te so lahko izvedene v obliki zimzelenih živih mej, v kovinski ali leseni izvedbi, v skladu
s krajinskim načrtom objekta. Če so medposestne ograje v kovinski izvedbi morajo biti
ozelenjene z zimzelenimi popenjavkami ali grmovnicami. Lesene ograje so lahko po
vzoru ograje ob vili Epos.
Medposestne ograje so lahko znotraj obravnavanega območja visoke le 1,2 m, na
obrobju območja v vzhodnem delu (do objektov Ceste Gorenjskega odreda 7, 9, 11) pa so
lahko visoke do 1,8 m in postavljene ob parcelno mejo. S soglasjem sosedov so ograje
lahko postavljene tudi na parcelno mejo.
Proti javni cesti se lahko izvedejo ograje v oddaljenosti minimalno 2 metra od pločnika,
razen v primeru, če gre za varnostno ograjo, ki je lahko locirana na sam oporni zid.
Višina ograj proti javni cesti je lahko največ 1,2 m.
Obvezna je enotna izvedba ograj med parcelo in cesto v celotnem območju ZN.
9. člen
V 9. členu DRUGE UREDITVE IN ENOSTAVNI OBJEKTI se zaradi uskladitve z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spremeni naslov poglavja, ki se
spremenjen glasi: »DRUGE UREDITVE IN POMOŽNI OBJEKTI«.
V. 9. členu se črta 1. stavek 2. odstavka in dopolni 2. stavek 2. odstavka, ki se dopolnjen
glasi: »Postavitev pomožnih objektov iz 6. člena tega odloka je pogojena tudi s tem
odlokom določenimi odmiki od mej, potekov vodov podzemne komunalne
infrastrukturen in varovalnimi pasovi prometnic.«
10. člen
V 10. členu PARCELACIJA se za 1. stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za vsako
stanovanjsko vilo je obvezno zakoličiti samostojno parcelo v skladu z načrtom
parcelacije.
Takih gradbenih parcel je lahko največ šest (5 novih vil in obstoječi objekt na parc. št.
936/4, k. o. Želeče). V primeru odstranitve obstoječega objekta na parc. št. 936/4, k. o.
Želeče, je obvezna priključitev zemljišča k parceli objekta C. Če se ne izvede katerega od
objektov B, D ali E, je dovoljena parcelacija nepozidanih parcel in obvezna priključitev te
parcele ali njenega dela k sosednji pozidani parceli. Če se ne izvede katerega od objektov
A ali G, je dovoljena priključitev te parcele kot celote k sosednji pozidani parceli.«
11. člen
V 13. členu se črtata 3. in 4. stavek 1. odstavka.
12. člen
V 21. členu DRUGI POGOJI se na koncu zadnjega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Po
karti potresne nevarnosti je v območju ZN projektni pospešek tal 0.175 g.«
V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »V vseh novih objektih je potrebna ojačitev
prve plošče (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS št.
51/06 – UPB, 97/10 in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS št.
57/96).«
13. člen
V 22. členu se dodajo novi odstavki, ki se glasijo: »V primeru postavitve javne
razsvetljave oz. osvetljevanja objektov naj bo to zmanjšano na najnižjo raven.
Upošteva naj se veljavna zakonodaja s področja osvetljevanja.
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Zaradi intenzivnega širjenja invazivnih rastlinskih vrst na območju Bleda in okolice je
treba pri vnašanju zemljin paziti, da se na območje posega ne vnaša takih, ki bi bile z
njimi okužene. To so predvsem zlata rozga, pelinolistna ambrozija, japonski dresnik in
žlezava nedotika. Dlje časa odprtih, nezatravljenih površin naj se ne pušča, saj se
tujerodne vrste hitro naselijo na proste površine.

V območju Zazidalnega načrta in tik ob njem se nahajajo naslednji objekti in območja dediščine:
EŠD
IME
PRAVNI REŽIM VARSTVA
24
Bled-Blejski grad
Vplivno območje spomenika
906
Bled – Vila Epos
spomenik
5287
Bled - Blejski otok
Vplivno območje spomenika
13232
Bled – Ambient Bleda
Dediščina – kulturna krajina
13268
Bled –Vaško jedro Mlino
Dediščina – naselbinska dediščina
13631
Bled – Vila Cesta Gorenjskega Dediščina – Stavbna dediščina
odreda 1
Varstveni režimi so opredeljeni v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine občine
Bled, februar 2008 in v razglasitvenih aktih spomenikov.
Ob načrtovanju PGD posamezne vile, je treba predvideti lokacije pomožnih objektov. PGD mora
vsebovati načrt krajinske arhitekture.
Pred načrtovanjem je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in k PGD načrtu
kulturnovarstveno soglasje.

Območje še ni bilo arheološko pregledano, zato je nad zemeljskimi deli obvezen
arheološki nadzor. Izvajalec zemeljskih del mora 5 delovnih dni pred pričetkom del o
tem obvestiti ZVKDS OE Kranj.«

14. člen
V 23. členu TOLERANCE se črta 1. stavek in se ga dopolni s sledečim besedilom:
»Dopustne so tolerance pri lociranju objekta znotraj gradbene meje. Izven gradbene
meje lahko potekajo oporni zidovi, ograje, uvoz na zemljišče in uvoz v klet z
upoštevanjem reliefnih značilnosti.
Lociranje objektov, ki služijo oblikovanju parka (paviljoni, zaprti hodniki - galerije,
pergole, vodni motivi), je dopustno tudi ob parcelno mejo s soglasjem sosedov.
Dopustne so tolerance pri lociranju uvozov na parcele, če je zato pridobljeno soglasje
upravljavca javne ceste.
Dopustne so tudi tolerance pri poteku parcelnih mej znotraj območja ZN v povezavi z
določili 10. člena.«
15. člen
V 24. členu se prvi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi: »Med investitorjem in
Občino Bled se sklene pogodba o opremljanju, skladno s Programom opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega
načeta BL S-24 Mlino (Oikos, april 2013).«
III. Končne določbe

16. člen
Ostala določila odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24 Mlino ostanejo
nespremenjena.
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17. člen
S temi spremembami in dopolnitvami ZN se razveljavi Odlok o PUP PC Bled (Ur. l. RS št.
54/2004) v delu morfološke enote BL S23/2/1, na parc. št. 936/10, 936/11, 936/14,
936/4, vse k.o. Želeče.
18. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Bled in na
UE Radovljica.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem spremenjenega in dopolnjenega ZN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

Janez Fajfar
Župan Občine Bled
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Obrazložitev predloga in opredelitev do pripomb:
Glede na pripombe v času javne obravnave se je v 7. členu dodatno opredelilo zazidanost
v primeru združevanja posameznih zemljišč. Vila naj bi bila v svojem bistvu razkošneje
grajena hiša z vrtom, kar govori tudi odlok v 4. členu, zato menimo, da omejevanje
velikosti na 150 m2 ni utemeljeno. V osnovi gre za zemljiške parcele velikosti med 1.500
in 2.000 m2 za posamezen objekt. Menimo, da združevanje parcel kljub vsemu omogoča
več zelenih površin, ob hkratnem pogoju, da se največja zazidanost 22 % v primeru
združitve dveh sosednjih zemljišč zmanjša na 16,5 %.
V odloku je sicer skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
(Ur. l. RS, št. 109/11) predpisan tip objekta 11100: vile. V nadaljevanju je priložen izrez iz
navedene uredbe, kjer je jasno, da gre za enostanovanjsko stavbo.

11
STANOVANJSKE STAVBE
111
Enostanovanjske stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
11100
Enostanovanjske stavbe
Sem spadajo:
- samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in
podobne enostanovanjske stavbe,
- vrstne hiše ali dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje, kjer ima vsako
stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja.

V konceptu vilske pozidave je potrebno upoštevati zasnovo objektov kot celote na
gradbeni parceli, pri čemer je na osnovnem objektu predpisana dvo- ali štirikapnica v
naklonu 38-42 stopinj, medtem ko so terase na objektu lahko izvedene kot ravne
pohodne ali nepohodne površine. V tej zvezi je razumeti, da je tudi zaradi skladnejšega
umeščanja v prostor in podaji poudarka osnovnemu objektu, skladneje oblikovati tudi t.
i. pomožne objekte na parceli na način, da ostanejo gabaritno enostavno oblikovani, kar
v večjem delu predstavlja tudi oblikovanje strehe. Kot primer navajamo Vilo Epos, kjer
so prizidave za dosego prepoznavnosti osnovnega objekta, izvedene kot ravne strehe ali
terase. S tem je dopuščena določena arhitekturna svoboda projektantu.
Sicer pa se v predlogu dodajajo oz. spreminjajo tudi določila glede:
- določil pri izgradnji Ceste gorenjskega odreda (4. in 8. člen),
- osrednje zelene površine (6. člen),
- okoljskih zavez in drugih režimov varovanja (13. člen),
- drugih redakcijskih sprememb.
Ocena finančnih posledic:
Skladno s programom komunalnega opremljanja bo prihodek od komunalnega
prispevka v primeru gradnje vil klasičnih velikosti, značilnih za Bled, na območju znašal
okvirno 400.000 EUR, kolikor je tudi vrednost del za gradnjo potrebne cestne in druge
komunalne infrastrukture. V primeru maksimalne pozidanosti pa tudi več.
Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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8) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje zazidalnega načeta BL S-24 Mlino.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Občinski svet Občine Bled je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na 14. seji, dne 14.5.2013, sprejel
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje zazidalnega načeta BL S -24 MLINO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za
območje, ki se ureja skladno z zazidalnim načrtom BL S -24 MLINO v Občini Bled (Uradni list RS,
št. XX/XXXX) (v nadaljevanju – območje ZN BL S - 24 MLINO).
2. člen
(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta
BL S - 24 MLINO, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Kamnika, pod
številko 1467/13 v aprilu 2013.
3. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb
po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
- objekti grajenega javnega dobrega, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge
javne površine.
 Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec
plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne
opreme.
 Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki
se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
 Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836.
 Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi
gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO je izdelan v skladu z
Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega
območja,
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obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po
obračunskih območjih,
preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto
tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
terminski plan izvedbe opremljanja.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO sprejme občinski
svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo
obravnavanem območju:
 stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIDZ_1);
 stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPIPZ_1);
 ceste (oznaka obračunskega območja OBO_C_1);
 fekalna kanalizacija (oznaka obračunskega območja OBO_FK_1);
 vodovod (oznaka obračunskega območja OBO_V_1) in
 prostori za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja OBO_PRO_1).

na

(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom
komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški
obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove
komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja
namembnost objekta,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno
površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

KP(ij )   A( parcela ) * Cp(ij ) * Dp  K (dejavnost) * A(tlorisna ) * Ct (ij ) * Dt 
pri čemer je:
 KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
 A(parcela): površina parcele,
 Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
 Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
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K(dejavnost): občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor
dejavnosti 1,
A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
max. 0,7; Dp + Dt = 1),
i: posamezna vrsta komunalne opreme,
j: posamezno obračunsko območje.

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ΣKP(i)
pri čemer je:
 KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
 KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom,
oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi
meril in pogojev iz veljavnega odloka o ZN BL S -24 MLINO.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se
komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri
pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega
prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na območju ZN BL S - 24 MLINO se
obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

C piS  C piO  0,1  C piN oziroma CtiS  CtiO  0,1  CtiN







pri čemer je:
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
CtiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
CpiN … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na
obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
CtiN … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
CpiO … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški)
CtiO … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom
(nadomestitveni stroški)
CpiS

8. člen
(1) Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice

142

Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se porablja datum uveljavitve programa opremljanja.
9. člen
(1) Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe
(Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti= 0,5 : 05. Tako
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
10. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor
dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju ZN BL S - 24 MLINO
s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
Klas.
Faktor
Klasifikacija
št.
K
11100 Stanovanjske vile
1,0
12420 Garaže za lastne potrebe
1,0
12620 Galerije
1,0
24110 Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico
1,0
11. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za
določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
POVRŠINA PARCEL
Vrednost
Oznaka
Površina
Vrednost
na enoto
Vrsta opreme
obračunskega parcele
[EUR]
Cpi_P
območja
[m2]
[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 11.651,02 40.770,00
3,500
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
11.651,02 26.150,00
2,245
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
11.651,02 166.131,90
14,260
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
11.651,02 19.550,00
1,678
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
11.651,02 129.594,64
11,124
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
11.651,02 10.000,00
0,859
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
392.196,536 33,666
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za
določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
Vrednost
Oznaka
NTPO
Vrednost
ne enoto
Vrsta opreme
obračunskega
2
[m ]
[EUR]
Cpi_P
območja
[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
3.442,50 40.770,00
11,844
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
3.442,50 26.150,00
7,597
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
3.442,50 166.131,90 48,260
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
3.442,50 19.550,00
5,680
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
3.442,50 129.594,64 37,646
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.442,50 10.000,00
2,905
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
392.196,54 113,93
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IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto
infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek
infrastrukture, ki je na območju ni.
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
 na zahtevo zavezanca;
 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
 po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani
odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih
primerih:
 če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo
lastniki obstoječih objektov;
 če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je
lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se
izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno
opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se
izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo
namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev
odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Bled. Občina Bled lahko
sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v
skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku ali največ do šest obrokov,
vendar tako, da je celotni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovoljenja
oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu
celotnega komunalnega prispevka Občina Bled izda Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog
zavezanca, za kar se sklene poseben dogovor, v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila
komunalnega prispevka.
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16. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že
plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o
plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega
prispevka.
17. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v
celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta
dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78.
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12).
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek Občini Bled za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno komunalno
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
18. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo
in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne
plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen
zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To
velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu
župana, občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju ZN BL S 24 MLINO.
21. člen
(1) Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Bled.
22. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
OBČINA BLED
Janez Fajfar
Župan

Številka _____________________
Bled, dne ____________________
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OBRAZLOŽITEV
Predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO
Izhodišče
Investitor, Občina Bled, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča območja zazidalnega
načrta BL S -24 MLINO, za katerega je odlok izdelalo podjetje KONTURA d.o.o. v aprilu 2005,
spremembe in dopolnitve pa podjetje Populus prostorski inženiring d.o.o. v januarju 2013.
Obravnavano območje ZN je v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljeno kot stavbno
zemljišče v območju z oznako BL S – 24 MLINO, ki je razvrščeno v območja za stanovanja (S) in
spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene
in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne
dejavnosti, od katerih se dovoljuje le dejavnost oddajanja za komercialni turizem.
Območje zazidalnega načrta se nahaja v vasi Mlino, ki ima posebno mesto, saj se je razvila ob
izlivu blejskega jezera ob potoku Jezernica. Območje je v naravi ravna nepozidana površina, ki se
na jugu in zahodu dviguje nad stanovanjskimi objekti, na vzhodu nad vasjo Mlino in vodotokom
Jezernico. Na severni strani meji na dve vili in gostišče Mlino.
Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča ali dele zemljišča s parcelnimi št.: 910/1, 910/9,
909/1, 937/3, 936/1, 935/5, 935/3, 935/2, 936/10, 936/11, 935/6, 936/14, 936/15, 937/1 in
936/4 vse k. o. Želeče. Velikost območja zazidalnega načrta znaša 16.570 m2.
V območju je predvidena gradnja največ šestih (6) stanovanjskih objektov, ki so po površini,
oblikovanju in izboru gradiv nadstandardni. Dodatna kakovost pozidave je tudi velikost k
objektom pripadajočih parcel. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija
klasičnih blejskih vil (stanovanjska vila). V območju je dopustna gradnja objektov, ki so po
enotni klasifikaciji vrst objektov državnega pomena po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi vrst objektov državnega pomena (Uradni list RS, št.
33/03) razvrščeni med:
 11100: vile,
 12420: garaže za lastne potrebe,
 12620: galerije,
 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico.
Na gradbenih parcelah je k vilam dopustna tudi gradnja naslednjih objektov za lastne potrebe:
večjega odprtega bazena in teniškega igrišča.
Razlogi za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč
77. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12), zavezuje občino, da zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Gradnja
objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je v skladu z veljavno zakonodajo
dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih. ZPNačrt določa, da se tako opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalno opremo, kot odmera oz. izračun komunalnega prispevka izvaja na podlagi
izdelanega in sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč.
ZPNačrt določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka lahko
izvaja le na podlagi sprejetega programa opremljanja. Program opremljanja je podlaga za
sprejem odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega
prispevka.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača
občini in predstavlja pomemben namenski vir za gradnjo komunalne opreme. Komunalni
prispevek predstavlja plačilo dejanskih stroškov izgradnje komunalnega omrežja, katerega
zagotovi lokalna skupnost in s tem posameznemu zavezancu omogoči dostop do komunalno
opremljenega zemljišča.
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Kratka obrazložitev o vsebini programa opremljanja
Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja.
Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).
Skladno s 3. in 8. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07) mora program opremljanja vsebovati naslednje podlage za odmero komunalnega
prispevka:
 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne
opreme in po obračunskih območjih;
 preračune obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne
površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Pričujoči program opremljanja vsebuje:
 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega
območja,
 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po
obračunskih območjih,
 preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto
tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
 terminski plan izvedbe opremljanja.
Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je
izdelovalec programa opremljanja prejel s strani naročnika, investitorja. Prav tako so
uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec programa opremljanja zemljišč za
gradnjo ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.
Podlage za odmero komunalnega prispevka
Obračunska območja z merskimi enotami
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
Obstoječa oprema
Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) šteje tista komunalna oprema, ki je že
zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja
zazidanega načrta BL S-24 MLINO, bo na omenjenem območju zgrajena potrebna spremljajoča
komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene komunalne opreme bodo priključeni na
obstoječo komunalno opremo ob območju zazidalnega načrta.
Občina Bled ima že sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ki temelji na določilih Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in določa merila za
odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo.
Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ter predvidene ureditve
zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO, se bo predvidena infrastruktura priključevala na obstoječe
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ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za ravnanje z
odpadki.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska
območja obstoječe komunalne opreme:

ceste (CE_1),

kanalizacija (KA_1),

vodovod (VO_1),

javne odprte in zelene površine (JZ_1) in

površine za ravnanje z odpadki (RO_1).
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme s preračunom na mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi_O) in na mersko enoto neto
tlorisnih površin (Cti_O).
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah obstoječe komunalne opreme (Cpi_O
in Cti_O)
Oznaka
Cena ne enoto Cena ne enoto
Vrsta komunalne opreme
obračunskega
Cpi_O [EUR/m2] Cti_O [EUR/ m2]
območja
ceste
CE_1
7,05
20,59
kanalizacija
KA_1
1,47
4,30
vodovod
VO_1
4,52
12,37
javne odprte in zelene površine
JZ_1
1,65
4,36
površine za ravnanje z odpadki
RO_1
0,03
0,09
Navedene vrednosti se upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za objekte, katerim se bo odmerjal komunalni prispevek pri gradnji znotraj
območja zazidalnega načrta BL S -24 MLINO. Način izračuna je določen v Odloku o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled (Uradni list
RS, št. 122/07).
Predvidena oprema
Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto
komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Predmet tega programa opremljanja je
gradnja komunalne opreme za območje zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO. Obračunska
območja so bila določena na podlagi digitalnih podatkov spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta BL S – 24 MLINO (dopolnjen osnutek za javno razgrnitev).
Glede na zgoraj podana izhodišča lahko določimo naslednja obračunska območja:
 obračunsko območje stroškov pridobivanja zemljišč (OBO_SPRIDZ_1) in stroškov
priprave zemljišč (OBO_SPRIPZ_1), določeno na podlagi območja, ki se opremlja s
predvideno komunalno opremo,
 obračunsko območje cest (OBO_C_1), določeno na podlagi poteka predvidenega cestnega
omrežja,
 obračunsko območje fekalne kanalizacije (OBO_FK_1), določeno na podlagi poteka
predvidenega omrežja fekalne kanalizacije,
 obračunsko območje vodovoda (OBO_V_1), določeni na podlagi poteka predvidenega
vodovodnega omrežja,
 obračunska območja prostorov za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1), določeno na podlagi
predvidenih ekoloških otokov.
Grafični prikaz obračunskih območij je povzet po mejah, ki so določene v spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO (dopolnjen osnutek za javno razgrnitev).
Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča
znotraj ureditvenega območja. Glede na predvideni potek, faznosti gradnje in ureditve
posamezne vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka so bila za
posamezno vrsto komunalne opreme določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove
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površine so bile določene glede na to, ali se določena parcela opremlja z dotično vrsto
komunalne opreme ali ne.
Določitev obračunskih območij in merskih enot
V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja. Iz
obračunskih območij so bile izključene vse parcele, za katere je bilo razvidno, da so komunalno
opremljene z obstoječo komunalno opremo. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v
obračunsko območje odšteta površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji javnega dobrega – v tem
programu opremljanja gre za površine, namenjene gradnji cest, pločnikov, javne razsvetljave in
meteorne kanalizacije za potrebe odvajanja vod iz cestišča.
Tako, so bile v obračunska območja vključene le zazidljive parcele namenjene gradnji znotraj
meje območja urejanja, ki glede na izvedeno analizo in izračune iz grafičnih podlag zazidalnega
načrta znašajo 11.651,02 m2.
7. člen spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24
MLINO določa pogoje za lego objektov na zemljišču, tlorisne višinske gabarite objektov, ter
njihovo oblikovanje. V omenjenem členu je določeno, da je velikost objektov omejena s
faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin (FZP) in višino objektov (V). Za gradbene
parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g) in osrednjo skupno zeleno površino v
območju zazidalnega načrta je določen:
 faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %,
 faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65 %,
 največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M, dopustna je gradnja ene ali dveh
kletnih etaž, višina novih objektov ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos (n.m.v.
=500,1 m),
 največja višina manj zahtevnega objekta za lastne potrebe je P+M ali P+1 (ravna streha).
Na usklajevalnem sestanku s predstavniki občine je bilo ugotovljeno, da so neto tlorisne
površine, ki bi jih določili po zgoraj navedenem postopku (faktorju zazidanosti) bistveno
prevelike in ne prikazujejo realnih velikosti neto tlorisnih površin predvidenih objektov (tipskih
stanovanjskih vil). Zato se je Občina odločila, da bo za podlago določitve upoštevala 30. člen
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS št.
54/2004), ki določa pogoje za območja SE-vile. Omenjeni člen določa, da tloris vseh stavb skupaj
na območju SE-vile ne sme presegati 22 % pozidanosti gradbene parcele, oziroma lahko dosega
do 225 m2 tlorisne površine vseh stavb, v kolikor posebne določbe ne določajo drugače. Na
podlagi maksimalne tlorisne površine vseh stavb (225 m2) smo v nadaljevanju določili neto
tlorisne površine objektov, ki smo jih v tem programu opremljanja upoštevali pri izračunu višine
komunalnega prispevka.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov smo določili naslednje bruto tlorisne površine
predvidenih objektov:
Določitev bruto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih
Bruto tlorisna površina
Oznaka
Tlorisna
površina Število etaž v
objektov
objektov
objekta (m2)
objektih
(m2)
Objekt a
225,00
3
675,00
Objekt b
225,00
3
675,00
Objekt c
225,00
3
675,00
Objekt d
225,00
3
675,00
Objekt e
225,00
3
675,00
Objekt g
225,00
3
675,00
SKUPAJ
4.050,00
Glede na dejstvo, da natančnih tlorisnih površin iz razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti, so
bile v nadaljevanju zgoraj določene bruto tlorisne površine zmanjšane za 15 %, ki jih bodo po
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predvidevanju v objektih predstavljali zidovi. Ob upoštevanju zgornje predpostavke, so bile
obravnavanim objektom določene naslednje neto tlorisne površine:
Določitev neto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih
Bruto tlorisna površina 15 % delež Neto tlorisna površina
Oznaka
objekta
bruto tlorisne objekta
objektov
(m2)
površine (m2)
(m2)
Objekt a
675,00
101,25
573,75
Objekt b
675,00
101,25
573,75
Objekt c
675,00
101,25
573,75
Objekt d
675,00
101,25
573,75
Objekt e
675,00
101,25
573,75
Objekt g
675,00
101,25
573,75
SKUPAJ
3.442,50
V skladu z določenimi obračunskimi območji so bile na podlagi zgoraj podanih ugotovitev v
nadaljevanju izračunane naslednje neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih:
Določitev skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih
Neto tlorisne površine na posameznem
Obračunsko območje
obračunskem območju [m2]
OBO_SPRIDZ_1
3.442,50
OBO_SPRIPZ_1
3.442,50
OBO_C_1
3.442,50
OBO_FK_1
3.442,50
OBO_V_1
3.442,50
OBO_PRO_1
3.442,50
Določitev obračunskih stroškov in podlag za odmero komunalnega prispevka
Višina obračunskih stroškov opremljanja znaša 410.655,64 EUR in je prikazana v spodnji
preglednici. Predstavljeni obračunski stroški opremljanja so v nadaljevanju bili uporabljeni kot
osnova za preračun stroškov na t. i. merske enote oz. za izračun višine komunalnega prispevka
za obračunska območja na obravnavanem območju zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO.
Obračunski stroški opremljanja
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
392.196,54
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
40.770,00
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
26.150,00
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
325.276,54
Cestno omrežje
166.131,90
Fekalna kanalizacija
19.550,00
Vodovodno omrežje
129.594,64
Prostori za ravnanje z odpadki
10.000,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH
VIROV
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA - SKUPAJ (A-B)
392.196,54
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne s
preračunom na mersko enoto parcel (Cpi_P). Pri tem velja opomniti, da je v spodnji preglednici
upoštevana samo predvidena komunalna oprema.
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cpi_P)
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
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POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

Oznaka
obračunskega
območja

Površina
Vrednost
parcele
[EUR]
[m2]

OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPIPZ_1

11.651,02 40.770,00
11.651,02 26.150,00

OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1

11.651,02
11.651,02
11.651,02
11.651,02

166.131,90
19.550,00
129.594,64
10.000,00
392.196,536

Vrednost
na enoto
Cpi_P
[EUR/ m2]
3,500
2,245
14,260
1,678
11,124
0,859
33,666

V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne
opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (NTPO) (Cti_P). Pri tem velja
opomniti, da je v spodnji preglednici upoštevana samo predvidena komunalna oprema.
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cti_P)
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
Vrednost
Oznaka
NTPO
Vrednost
ne enoto
Vrsta opreme
obračunskega
[m2]
[EUR]
Cti_P
območja
[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
3.442,50 40.770,00
11,844
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
3.442,50 26.150,00
7,597
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
3.442,50 166.131,90 48,260
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
3.442,50 19.550,00
5,680
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
3.442,50 129.594,64 37,646
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.442,50 10.000,00
2,905
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
392.196,54 113,93
Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu
komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se
uporablja za obračun komunalnega prispevka za obravnavano območje zazidalnega načrta BL S
– 24 MLINO.
Faktor dejavnosti
Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011). Faktor dejavnosti za
posamezne vrste objektov so prikazani v spodnji preglednici.
Faktorji dejavnosti
Klas.
Klasifikacija
št.
11100 Stanovanjske vile
12420 Garaže za lastne potrebe
12620 Galerije
24110 Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico
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Faktor
K
1,0
1,0
1,0
1,0

Indeksiranje stroškov
Stroški opremljanja (obračunski stroški) se indeksirajo. Strošek se revalorizira z indeksom cen
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Pri odmeri komunalnega prispevka se obračunski stroški indeksirajo ob uporabi povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni
datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
Način obračuna komunalnega prispevka
Skupni komunalni prispevek na območju zazidalnega načrta BL S -24 MLINO predstavlja vsota
komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo in komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo. Podrobnejši opis načina izračuna obeh delov skupnega
komunalnega prispevka zaradi jasnosti podajamo v nadaljevanju ter ga dopolnjujemo s
praktičnim primerom izračuna skupnega komunalnega prispevka.
Opis načina izračuna komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo
Izračun komunalnega prispevka se, za posamezno vrsto komunalne opreme na obravnavnem
območju zazidalnega načrta izvede na način kot ga določa Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki določa merila za odmero komunalnega
prispevka in način njegove odmere.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu, kadar:
 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo
omogočena uporaba predvidene nove komunalne
opreme,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja namembnost
objekta,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno
površino objekta.
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju
objekta glede na dva kriterija:
 površino parcele zavezanca (zazidljivo zemljišče) in
 neto tlorisno površino stavbe, izračunano v skladu s standardom SIST ISO 9836.
V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
in Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) se višina
komunalnega prispevka določi po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
pri čemer je:
 KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
 Aparcela: površina parcele,
 Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
 Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
 Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
 Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se
šteje, da je Kdejavnost enak 1,0),
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i: posamezna vrsta komunalne opreme,
j: posamezno obračunsko območje.

Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način:
KP = ΣKP(i)
pri čemer je:
 KP
… celotni izračunani komunalni prispevek,
 KP(i) … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture.
Celotni komunalni prispevek KP, ki se odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov
komunalnega prispevka Kp(i), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju. V višini komunalnega prispevka ni zajetega DDV.
Opis načina izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ter predvidene ureditve
zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO, se bo predvidena infrastruktura priključevala na obstoječe
ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za ravnanje z
odpadki.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska
območja obstoječe komunalne opreme:

ceste (CE_1),

kanalizacija (KA_1),

vodovod (VO_1),

javne odprte in zelene površine (JZ_1) in

površine za ravnanje z odpadki (RO_1).
11. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Bled v drugem odstavku določa:
Za objekte za katere priključitev je treba dograditi komunalno opremo, se izdela poseben
program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo
komunalno opremo po tem odloku.
Na podlagi navedenega je bilo na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Bled
dogovorjeno, da se vrednosti obračunskih stroškov za že zgrajeno komunalno opremo na tem
območju obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C piS  C piO  0,1  C piN oziroma CtiS  CtiO  0,1 CtiN

pri čemer je:
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
 CpiS
obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
 CtiS
komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na
 CpiN
obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
 CtiN
opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
 CpiO
obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški)
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
 CtiO
komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stro
Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti
Občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v naslednjih primerih:
 če občina ali drug investitor na podlagi pogodbe o opremljanju sklenjene z občino, zgradi
novo komunalno opremo, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki
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obstoječih objektov;
če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namen rabe objekta ali
neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega
prispevka.

Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se
zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine,
ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri.
Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, financiranja
naložbe, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo ter druge
podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme,
določita občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na
določenem obračunskem območju občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih
obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V
pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih
zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.
Pogodba o opremljanju
V primeru, da ima občina sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine lahko sklene pogodbo
o opremljanju z investitorjem (ZPNačrt).
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil
del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali
je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
Pogodba o opremljanju mora vsebovati:
 opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor
opremljal,
 pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju,
 pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor,
 navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno
opremo
 del komunalnega prispevka ki ga mora investitor še plačati,
 zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih
o graditvi objektov, s katero soglaša občina,
 zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova
komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega
prispevka iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi projektne
dokumentacije iz šeste točke tega odstavka,
 rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo,
 opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo
komunalne opreme,
 pravice in dolžnosti investitorja povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem
nadzoru,
 bančno garancijo, s katero se zavarujeta predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo,
s katero se zavaruje dobra izvedba del in odprava napak v garancijskem roku,
 rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za
investicije po tej pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz
pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.
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Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je
investitor na ta način plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam
zgradil.
Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno
komunalno opremo, na katero bo investitor priključil potrebno komunalno opremo.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano
uporabno dovoljenje.
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Izračun višine komunalnega prispevka skladno s predlogom odloka
Spodaj so podani izračuni višine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO. Primeri so oblikovani za izbrane vrste objektov, ki se na posameznih parcelah v
skladu z odlokom lahko gradijo.
Izračun višine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za parcele a do g
Oznaka parcele
Parcela a
Parcela b
Parcela c
Parcela d
CE_1
CE_1
CE_1
CE_1
Vrsta obstoječe
KA_1
KA_1
KA_1
KA_1
komunalne opreme na
VO_1
VO_1
VO_1
VO_1
katero se objekt
JZ_1
JZ_1
JZ_1
JZ_1
priključuje
RO_1
RO_1
RO_1
RO_1
Faktor dejavnosti
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(krovni POSZ)
OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPRIDZ_1
Vrsta predvidene
OBO_SPRIP_1
OBO_SPRIP_1
OBO_SPRIP_1
OBO_SPRIP_1
komunalne opreme na
OBO_C_1
OBO_C_1
OBO_C_1
OBO_C_1
katero se objekt
OBO_FK_1
OBO_FK_1
OBO_FK_1
OBO_FK_1
priključuje
OBO_V_1
OBO_V_1
OBO_V_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
OBO_PRO_1
OBO_PRO_1
OBO_PRO_1
Faktor dejavnosti
Stanovanjske vile Stanovanjske vile
Stanovanjske vile
Stanovanjske vile
(POSZ za OPPN)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
2
Površina parcele (m )
1.589,35
2.060,89
2.314,56
1.592,19
Neto tlorisna površina
573,75
573,75
573,75
573,75
objekta (m2)
Višina komunalnega
prispevka za obstoječo
2.377,03
2.585,27
2.697,29
2.378,29
opremo
Višina komunalnega
prispevka za predvideno
59.437,77
67.375,20
71.645,23
59.485,58
opremo
Višina skupnega
61.814,81
69.960,47
74.342,52
61.863,87
komunalnega prispevka
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Parcela e
CE_1
KA_1
VO_1
JZ_1
RO_1

Parcela g
CE_1
KA_1
VO_1
JZ_1
RO_1

(1,0)

(1,0)

OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPRIP_1
OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
Stanovanjske vile
(1,0)
1.917,19

OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPRIP_1
OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
Stanovanjske vile
(1,0)
2.176,84

573,75

573,75

2.521,81

2.636,47

64.956,30

69.326,99

67.478,11

71.963,46

9) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled Sprejme Sklep o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«.

PREDSTAVNCA PREDLAGATELJA: višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08,
108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na podlagi
30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled na __. seji
dne _______ sprejel
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Območje ožjega središča Bleda predstavlja turistično najbolj atraktiven predel obale Blejskega
jezera s parkovnim zaledjem in številnimi gostinsko turističnimi objekti. Obstoječa jezerska
obala s sprehajalnimi potmi je v posameznih delih razvrednotena, zaznaven je neustrezen
vizualni stik obale s parkovnim zaledjem, ki na nekaterih delih zastira vedute na jezero, Blejski
otok in Blejski grad. Območje je obremenjeno z mirujočim prometom, ki zaseda najelitnejšo
lokacijo »Blejske promenade« in potencialne peščeve površine. Zaznati je množico stihijskih
posegov na obstoječih objektih in postavitve neustrezno oblikovanih pomožnih objektov v
parterju objektov, kar vpliva na kvaliteto odprtega prostora. Z OPPN se bo zagotovila celovita
oblikovna podoba ožjega središča Bleda ob vzhodni obali jezera, tako da se bodo določili pogoji
za urejanje obale, promenade, zelenih površin in stika zelenih površin z ostalimi območji ter
pogoji za oblikovanje objektov, ki naj tvorijo celovito podobo tega dela središča Bleda. Določili se
bodo pogoji za prometno ureditev.
OPPN v veljavnem planskem aktu občine ni predviden. ZPNačrt za primere, ko se izkaže potreba
po izdelavi OPPN, čeprav ta ni predviden v OPN (v tem primeru v veljavnem planskem aktu
občine), predvideva, da sklep o pričetku postopka namesto župana sprejme občinski svet.
Pri pripravi OPPN se določila veljavnega plana smiselno upošteva skupaj z določili dopolnjenega
osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, ki je v fazi priprave predloga. Ta na
območju ožjega središča Bleda v osnovi povzema / prilagaja določila veljavnega plana. Ožje
središče Bleda je označeno kot enota urejanja prostora BJ-3, za katero se predvideva OPPN.
OPPN podrobno namensko rabo zemljišč znotraj obravnavanega območja povzema po
dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma sprejet pred OPPN.
Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Bled.
2. Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta je 57. člen ZPNačrt.
3. Območje prostorskega akta in program
Območje OPPN obsega površine dela središča Bleda ob vzhodni obali Blejskega jezera, in sicer
od parka Vile Rikli na SZ strani, ob obali mimo Vile Prešeren, objekta Kazine proti Hotelu Toplice
na južni strani. V zaledju jezerske obale območje obsega Zdraviliški park, Park Vile Zora ter
objekte Diagnostični center Bled, Hotel Jelovica, kompleks objektov ob nekdanjem gostišču
Blegoš, Festivalno dvorano Bled, TVD Partizan, Občino Bled in Park hotel.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven ureditvenega območja, ki so potrebna za neposredno
prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav
gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave OPPN je celovita programska in oblikovna podoba ožjega središča Bleda ob
vzhodni obali jezera, tako da se določijo pogoji za urejanje obale, promenade, zelenih površin in
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stika zelenih površin z ostalimi območji ter pogoji za oblikovanje objektov, ki tvorijo podobo
tega dela središča Bleda. Določi se nova prometna ureditev.
a) Prometna ureditev
Preveri se prometno ureditev, prometni režim ter dostope do objektov znotraj območja OPPN,
vključno z dostopi do objektov na njegovem obodu. Prometna zasnova naj temelji na rešitvah, ki
dajejo prednost pešcu, kolesarju ipd. Iz območja, med drugim tudi Blejske promenade, se
umakne motorni promet ter glavna parkirišča. Ohranijo se lokalni dovoz, servisni in interventni
dostopi do posameznih objektov v območju ter možnosti za turistične oblike prevozov, kot so
kočije, turistični vlakec ipd.
b) Odprti prostor
Blejsko promenado (Cesta svobode od Zdraviliškega parka do križišča z Ljubljansko cesto) se
oblikuje kot osrednjo promenado ter s posameznimi ureditvami naveže na park in jezero (npr.
odstranitvijo žive meje in zasaditvijo z ustreznejšo in nižjo zasaditvijo ipd.).
Na podlagi ovrednotenja obstoječe vegetacije se predvidi prenova drevesnega in grmovnega
fonda.
Predvidi se sanacija razvrednotenih delov obale, poti in neustreznih zasaditev, tudi tistih, ki
zastirajo poglede proti jezeru in omejujejo fizičen dostop do obale.
V delu stika obale z Ljubljansko cesto se preveri možnost izvedbe razgledišča.
Gostinske vrtove pod Kazino in Hotelom Toplice se naveže na sprehajalno pot ob jezeru. Preveri
se možnost razširitve sprehajalne poti nad jezerom.
Podajo se usmeritve in pogoji za poenotenje parterja stavb, v katerem je umeščen javni program.
Parter se v največji meri odpira in povezuje z zunanjim javnim prostorom.
Preveri se možnosti za umestitev pasjega parka ter določi ustrezno lokacijo.
Z namenom poenotenja zunanjega odprtega prostora se predvidi vrsto in oblikovanje urbane
opreme, dopustnih začasnih objektov, gostinskih teras, način ograjevanja ter oblikovanje fasad.
Določijo se območja, kjer bo možna postavitev začasnih objektov.
c) Objekti
Določijo se pogoji za posege na obstoječih objektih, dopustnost odstranitev, novogradenj in
usmeritve za njihovo arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Za objekt Kazine OPPN poda robne pogoje za izvedbo javnega natečaja, vključno s pogoji
sodelovanja Občine Bled in pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine v postopku
natečaja. Z javnim natečajem se predvidi celovita prenova objekta.
Za opredelitev dopustnih dejavnosti v objektih se upoštevajo določbe predloga OPN.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo podane na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in
podrobnejših izhodišč za urejanje območja.
V sklopu strokovnih podlag bodo podani:
- predlog arhitekturnega (pre)oblikovanja objektov,
-

predlog prometne ureditve znotraj obravnavanega območja s shemo navezovanja na
širši prostorski kontekst,

-

predlog preureditve in ustrezne programske dopolnitve parkovnih površin z obravnavo
vseh sestavin (drevnina, poti, urbana oprema in drugo) ter shemo navezovanja
parkovnih površin na širši prostorski kontekst,

-

predlog sanacije stika jezera z obalo z ustreznimi ukrepi in elementi, ki bi lahko omilili
erozijske procese,

-

karakteristični prerezi obravnavanega območja,
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-

tipična ureditev javnih površin (obala jezera, poti ob jezeru, zelene površine,
promenada).

Kolikor se v postopku priprave akta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage,
se te pripravijo med postopkom. Izbrani izdelovalec OPPN koordinira izdelavo strokovnih
podlag, potrebnih za izdelavo OPPN.
Strokovne podlage za svoja področja posredujejo tudi nosilci urejanja prostora in drugi
udeleženci pri pripravi akta.
Prostorske ureditve v OPPN je potrebno sprotno usklajevati z aktualno fazo občinskega
prostorskega načrta oz. sprejetim aktom.
5. Roki izdelave OPPN
Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN
Pridobivanje smernic NUP
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Javna razgrnitev in obravnava na OS
Sprejem stališč do pripomb in priprava predloga odloka OPPN
Pridobivanje mnenj NUP
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Sprejem odloka na OS

december 2013
januar 2014
februar 2014
april 2014
maj 2014
junij 2014
julij 2014
september 2014
oktober 2014

V primeru, da pristojno ministrstvo v fazi podaje smernic ugotovi potrebo po izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN
ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju,
posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek OPPN, k predlogu akta pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana;
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535
Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
6. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj;
8. Telekom Slovenije, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
9. Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana;
10. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
11. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled;
ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave
OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Drugi udeleženci:
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO).
Drugi nosilci urejanja prostora oziroma organi in organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil,
kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja
potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprejemanja OPPN zagotovi Občina Bled.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh Občine Bled ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-3/2013-1
Bled, _____ 2013
Župan
Janez Fajfar
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Obrazložitev:
Občina Bled je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ožje središče
Bleda (v nadaljevanju OPPN ožje središče Bleda). Območje obsega površine dela središča Bleda
ob vzhodni obali Blejskega jezera, in sicer od parka Vile Rikli na SZ strani, ob obali mimo Vile
Prešeren, objekta Kazine proti Hotelu Toplice na južni strani. V zaledju jezerske obale območje
obsega Zdraviliški park, Park Vile Zora ter objekte Diagnostični center Bled, Hotel Jelovica,
kompleks objektov ob nekdanjem gostišču Blegoš, Festivalno dvorano Bled, TVD Partizan,
Občino Bled in Park hotel.
Gre za turistično najbolj atraktiven predel obale Blejskega jezera s parkovnim zaledjem in
številnimi gostinsko turističnimi objekti, ki pa je v posameznih delih razvrednoten, obremenjen
z mirujočim prometom, stanje odprtega prostora pa ne dosega ustreznega nivoja arhitekturnega
in krajinsko arhitekturnega oblikovanja. Veljavni prostorski izvedbeni akt na tem območju je
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje središča Bleda (Ur. l. RS št. 90/98), ki glede
na časovno komponento od časa njegovega nastanka, ne ustreza več v celoti potrebam in stanju
prostora. Občina Bled s pripravo OPPN ožje središče Bleda želi pripraviti prostorske pogoje za
posege v prostor, ki bodo ob upoštevanju rešitev za celostno ohranjanje narave in kulturne
dediščine zagotovili celovito oblikovno podobo ožjega središča Bleda ob vzhodni obali jezera,
kar je eden od ključnih strateških ciljev Občine Bled.
Območje v veljavnem planskem aktu - Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 95/02) - ni predvideno za urejanje s podrobnim
prostorskim načrtom. Dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma
sprejet pred OPPN ožje središče Bleda, pa območje določa kot enoto urejanja prostora BJ-3, za
katero predvideva sprejem OPPN.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10,
43/11, 57/12, 109/12) v 57. členu predvideva, da za območja, za katera v občinskem
prostorskem načrtu priprava OPPN ni predvidena, sklep o začetku priprave OPPN sprejme
občinski svet. Ker občinski prostorski načrt še ni sprejet, se upošteva veljavni planski akt občine,
ki območja OPPN ožje središče Bleda ne predvideva, zato sprejem sklepa o začetku postopka
OPPN ožje središče Bleda obravnava občinski svet.
Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor
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10) Sprejem Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Severna razbremenilna cesta na Bledu«

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklepa o začetku priprave
občinskega
podrobnega
prostorskega
načrta
»Severna
razbremenilna cesta na Bledu«.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:

višja svetovalka za prostor Saša Repe
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007; spremembe
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012,
57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled na __. seji, dne _______ sprejel
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno
razbremenilno cesto na Bledu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami na območju Bleda (R1-209/1088
Lesce-Bled in R3-634/1094 Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, nato preko križišč s Seliško
cesto in Ribensko cesto do križišča s Prešernovo cesto ter po tej cesti skozi gosto poseljeno
stanovanjsko in turistično območje Bleda v smeri proti naselju Rečica.
Na omenjenem odseku zaradi gostote prometa ter obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do
zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje ne omogoča ustrezne ureditve prometnih površin za
pešce in kolesarje.
Predvidena gradnja severne razbremenilne ceste je torej bistvenega pomena za prometno
razbremenitev centra Bleda ter ureditev ustrezne prometne povezave iz smeri Lesc do Rečice
oziroma Gorij ter v nadaljevanju proti Pokljuki.
Koridor za gradnjo severne razbremenilne ceste je opredeljen v veljavnem planskem aktu
(Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled - Ur. l. RS št.
95/02), ki za predvideno ureditev predpisuje sprejem občinskega podrobnega prostorskega
načrta (takrat lokacijskega načrta - LN).
Urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) je za območje severne
razbremenilne ceste določeno tudi v dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta, ki je
v fazi priprave predloga, pri čemer je v tem dokumentu poleg trase ceste v območje vključen tudi
obcestni prostor (urbanizirani del) Seliške in Ljubljanske ceste.
Pri pripravi OPPN se določila veljavnega planskega akta smiselno upošteva skupaj z določili
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, ki je v fazi priprave
predloga. Območje OPPN povzema podrobno namensko rabo zemljišč po dopolnjenem osnutku
občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma sprejet pred OPPN.
Ker gre za pričetek postopka OPPN na širšem območju kot je opredeljeno v veljavnem planskem
aktu občine, sklep o začetku postopka OPPN namesto župana sprejme občinski svet.
Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Bled.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta je 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
3. Območje OPPN in program
Območje OPPN poleg trase severne razbremenilne ceste zajema tudi prostor ob glavni vpadnici
proti jezeru (Ljubljanski cesti), med predvidenim priključkom južne razbremenilne ceste in
križiščem s Prešernovo cesto.
Cestni koridor severne razbremenilne ceste od križišča z Ljubljansko cesto poteka deloma po
trasi Seliške ceste in se nadaljuje ob potoku Rečica ter se po prečkanju Partizanske ceste usmeri
proti naselju Rečica, kjer se priključi v potek obstoječe ceste skozi naselje.
Predmet izdelave OPPN je ureditev primarne prometne infrastrukture, kolesarskih poti in
pločnikov, v urbaniziranem delu Seliške in Ljubljanske ceste pa tudi urbanistična in vsebinska
prenova območja s poudarkom na krajinski zasnovi obcestnega prostora.
OPPN podrobno namensko rabo zemljišč znotraj obravnavanega območja povzema po predlogu
občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma sprejet pred OPPN.
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Območje OPPN skladno z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta obsega
naslednje enote urejanja prostora: BL-23 (BT – površine za turizem, CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti, CDd - območja drugih centralnih dejavnosti brez stanovanj, ZP - parki, PC
– površine cest), BL-24 (PC – površine cest, PO – ostale prometne površine, VC – celinske vode,
K1 - najboljša kmetijska zemljišča), BL-25 (CDd - območja drugih centralnih dejavnosti brez
stanovanj, CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, PC - površine cest) in BL-26 (CDd območja drugih centralnih dejavnosti brez stanovanj).
K območju OPPN se za potrebe umestitve bencinskega servisa ob trasi severne razbremenilne
ceste priključi tudi del območja enote urejanja prostora z oznako BL-27 (CDd - območja drugih
centralnih dejavnosti brez stanovanj).
Prostorske ureditve v OPPN je potrebno sprotno usklajevati z aktualno fazo občinskega
prostorskega načrta oz. sprejetim aktom.
Meja OPPN se natančneje opredeli oz. prilagodi predvidenim prostorskim ureditvam po izdelavi
vseh potrebnih strokovnih podlag in IDP za cesto, v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPPN.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati vse do sedaj izdelane strokovne podlage, ki se nanašajo
na obravnavano območje:
- IDZ, Načrt gradbenih konstrukcij, Severna razbremenila cesta na Bledu, št. 12-300, PNZ
svetovanje in projektiranje d.o.o., februar 2010, sprememba maj 2012
- PZI, Ureditev Seliške ceste (LZ 013 081) na Bledu med priključkom na severno
razbremenilno cesto in pokopališčem, št. NC-04/12, Gorenjska gradbena družba d.d., junij
2012
- PZI, Rekonstrukcija in širitev parkirišča ob pokopališču, Bled, št. 01-11/12, Adkrajine d.o.o.,
november 2012
- IDZ, Načrt krajinske arhitekture, Ureditev ceste in obcestnega prostora od pokopališča na
Bledu do kapelice, št. 01-11/12, Adkrajine d.o.o., november 2012
- IDP, Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. 2004043-DVK-11-DH, Gradbeni
inštitut ZRMK d.o.o. , januar 2011
- IDZ, Načrt kontroliranje odvodnje, št. 13-1233/KO, PNZ svetovanje in projektiranje
d.o.o.,maj 2012
- Študija napovedi hrupa, št. 12-1386, PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., december 2010
- Hidrološko hidravlični elaborat, št. C08-ŠNS/10, Inženiring za vode d.o.o., marec 2011
- Geološko-geotehnični elaborat, št. 2003900, Gradbeni inštitut ZMRK d.o.o., januar 2011
- Poročilo o rezultatih ekstenzivnega terenskega pregleda na območju trase severne
razbremenilne ceste na Bledu, A&K, Andrej Čučnik in družbenik, d.o.o., julij 2011
- Urejanje vzhodnega vstopa Bled, Strokovne podlage za planske in izvedbene akte, št.
037/00, Urbi d.o.o., november 2000
- Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, PNZ svetovanje in projektiranje
d.o.o., marec 2012
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN se zagotovi tudi ostale morebitno potrebne
strokovne podlage, če potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali
če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.
5. Roki in posamezne faze za pripravo OPPN
Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN
Pridobivanje smernic NUP
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Javna razgrnitev in obravnava na OS
Sprejem stališč do pripomb in priprava predloga odloka OPPN
Pridobivanje mnenj NUP
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Sprejem odloka na OS
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december 2013
januar 2014
februar 2014
april 2014
maj 2014
junij 2014
julij 2014
september 2014
oktober 2014

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora
lahko tudi spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v
faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o
prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu s 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju
pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22,
1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535
Ljubljana;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
10.
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
11.
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
12.
Eles, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
13.
Telekom Slovenije d.d., Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
14.
Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
15.
Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da
so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
Osnutek OPPN se pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprejemanja OPPN zagotovi Občina Bled.
7. Veljavnost sklepa
Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Bled ter začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2013
Bled, __. 12. 2013
Župan Občine Bled
Janez FAJFAR
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Obrazložitev:
Občina Bled je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Severno
razbremenilno cesto na Bledu (v nadaljevanju OPPN SRC). Območje poleg trase severne
razbremenilne ceste zajema tudi prostor ob glavni vpadnici proti jezeru (Ljubljanski cesti), med
predvidenim priključkom južne razbremenilne ceste in križiščem s Prešernovo cesto.
Predvidena gradnja severne razbremenilne ceste je bistvenega pomena za prometno
razbremenitev centra Bleda ter ureditev ustrezne prometne povezave iz smeri Lesc do Rečice
oziroma Gorij ter v nadaljevanju proti Pokljuki.
Območje trase SRC je v veljavnem planskem aktu - Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 95/02) - predvideno za urejanje z
lokacijskim načrtom, kar skladno z veljavno zakonodajo pomeni z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom. Dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma
sprejet pred OPPN SRC, območje določa kot enote urejanja prostora BL-23, BL-24, BL-25, BL-26,
za katere predvideva sprejem OPPN. Poleg navedenih enot urejanja prostora se zaradi lege
neposredno ob trasi SRC in predvidene umestitve programa bencinskega servisa k območju
OPPN predlaga tudi del enote urejanja prostora BL-27, ki v naravi predstavlja zahodni del
območja Spodnje Seliše.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10,
43/11, 57/12, 109/12) v 57. členu predvideva, da za območja, za katera v občinskem
prostorskem načrtu priprava OPPN ni predvidena, sklep o začetku priprave OPPN sprejme
občinski svet. Ker občinski prostorski načrt še ni sprejet, se upošteva veljavni planski akt občine.
Veljavni planski akt kot rečeno predvideva OPPN le na trasi SRC od križišča Seliške in
Ljubljanske ceste do navezave na Rečiško cesto, predlagan OPPN pa zajema tudi obcestni del
Ljubljanske ceste od krožišča z južno razbremenilno cesto do križišča s Prešernovo cesto, tako
da bodo podani pogoji za celovito urejanje obcestnega prostora celotne vpadnice na Bled. Ker
veljavni planski akt območja OPPN ne predvideva v tem obsegu, sprejem sklepa o začetku
postopka OPPN SRC obravnava občinski svet.
Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor
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11) Sprejem Odloka o javnem redu in miru

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o javnem redu in miru v
Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

vodja MIR Bled in Bohinj mag. Primož Lah
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08,
100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
329/11 - UPB8, 21/2013), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št.
70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5), 6. in 12.
člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07– UPB2), 10. člena Zakona o trgovini (Uradni
list RS, št. 2/07 – UPB4) ter 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12)
je Občinski svet Občine Bled na svoji 17. redni seji dne 3. 12. 2013 sprejel
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Odlok o javnem redu in miru (v nadaljevanju odlok) ureja varstvo javnega reda in miru ter

(2)

(3)
(4)

(5)

določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem
prostoru ter sankcije za taka ravnanja na območju Občine Bled (v nadaljevanju občina).
Namen odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred
dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v
nadaljevanju posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov,
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Vsebino iz prvega in drugega odstavka tega člena podrobneje določa Zakon o varstvu
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06).
Poleg tega se odlok zaradi dejanj, ki so značilna za pretežno turistični značaj občine in
predstavljajo povečano tveganje kršitev javnega reda in miru, posebej nanaša tudi na
naslednja področja:
- varovanje posameznikov in premoženja na javnih krajih ter varstvo okolja,
- javne shode in prireditve ter z njimi povezana dejanja kot je preseganje obremenitev
okolja s hrupom ali organizacija ognjemetov,
- podrobnejša merila za določitev gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, v
podaljšanem obratovalnem času in prodajo blaga zunaj prodajaln,
- obveznosti skrbnikov1 živali.
Vsebino iz četrtega odstavka tega člena podrobneje opredeljujejo Zakon o javnih zbiranjih,
Zakon o gostinstvu, Zakona o trgovini in drugi področni predpisi, ki predstavljajo pravno
podlago za sprejem ustreznih aktov lokalnih skupnosti.
2. člen

(1) Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in

dolžnosti po ustavi in zakonih.

(2) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne

moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega
zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja,
da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem
odloku prepovedana.
(3) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za
prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim
je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka ali mladoletnika, če je storjeni prekršek
posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.
3. člen
(1) Javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur.
1

Namesto lastnik in vodnik živali se uporabi izraz skrbnik.
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(2) Ožje središče Bleda predstavlja območje ob Ljubljanski cesti od Grand hotela Toplice do
križišča s Prešernovo cesto in ob njej do območja avtobusne postaje in Hotela Jelovica ter
območje osrednjih parkov ob vzhodni obali jezera med Grajskim kopališčem in Grand
hotelom Toplice.2
(3) Poletna turistična sezona na območju občine pomeni mesece junij, julij, avgust in september.
4. člen
Za javni red in mir na območju občine skrbijo Policija iz lastnih pristojnosti, Medobčinski
inšpektorat in redarstvo ter izbrane varnostne službe, vsak skladno s svojimi pooblastili in
organizacijskimi zmožnostmi.
II.

VAROVANJE POSAMEZNIKOV IN PREMOŽENJA NA JAVNIH KRAJIH TER VARSTVO
OKOLJA

5. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se na javnih krajih:
- moti javni red in mir ter vznemirja posameznike ali skupine ljudi,
- ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja, ki predstavlja javno
dobro,
- škoduje naravnemu okolju, naravnim vrednotam in kvari izgled okolja ali kraja, vključno
na zasebnih površinah.
6. člen3
(1) Zaradi motenja javnega reda in miru ter vznemirjanja posameznikov ali skupin ljudi je
prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko
ogrožena njegova varnost,
2. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti
volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s
prodajo predmetov ali storitev,
3. na javnih krajih prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred
vhodom trgovin in podobno, razen z dovoljenjem občinske uprave,
4. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v
zapuščenih vozilih, v delih večstanovanjskih stavb, ki za to niso namenjeni in drugih za to
neprimernih prostorih,
5. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,
6. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in človeške
iztrebke na javne površine,
7. prevračati, prestavljati ali onesnaževanje klopi, korita za rože ali druge predmete in
naprave, ki so del javne površine,
8. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih
pijač,
9. ovirati ali motiti organizirane javne shode in prireditve.
(2) Zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki
predstavlja javno dobro je prepovedano:
1. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih javnih poti ter na njih
ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. senčnike,
2. kopati se in ribariti na območju, kjer to ni dovoljeno oziroma se lastniku s tem povzroča
škoda z uničevanjem priobalnega pasu4,

Na tem mestu uvodoma opredeljeno ožje središče Bleda, kar se v odloku še večkrat ponavlja.
Celoten 6. člen je preoblikovan na tri odstavke in so prepovedana dejanja smiselno združena.
4 Dopolnjeno z določilom zakona.
2
3
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3. jahati po javnih zelenih površinah, razen uradne osebe pri opravljanju službenih
dolžnosti,
4. uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev na javnih površinah,
5. postavljati reklamne panoje in druge objekte za oglaševanje, razen pod pogoji, ki jih
določa občinski predpis, ki ureja to področje in v skladu s pridobljenim dovoljenjem,
6. postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za
protokolarne namene ali za prireditve, ki jih organizira občina ali če je tako določeno v
predhodnem soglasju občinske uprave,
7. na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno
dobro ali so v večinski občinski lasti, postavljati ali puščati kakršnih koli predmete, ki
onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno rabo oziroma rabo vseh pod enakimi pogoji,
8. na javnih površinah postavljati vozila, prikolice, bivalnike, šotore in podobnih objekte z
namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival,
9. nameščati objekte, ograje, cvetlična korita, hladilne omare, vitrine, urbano opremo ali
druge predmete na javnih površinah brez predhodnega soglasja občinske uprave,
10. poškodovati javno površino in objekte ali opremo na njej,
11. postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,
12. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo
škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo
njihovo uporabo,
13. odlagati na javne zelene površine odpadke, obrezano vejevje in listje,
14. odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete.
(3) Zaradi škodovanja naravnemu okolju, naravnim vrednotam in kvarjenja izgleda okolja ali
kraja, vključno na zasebnih površinah, je prepovedano:
1. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
2. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje, cvetje ali druge nasade
in poškodovati žive meje,
3. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov
občine,
4. v bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki
povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja,
5. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
6. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje, npr. v potoke,
hudournike, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki
niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za prekršek je
odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje predmetov, snovi in
odpadkov na svoja zemljišča,
7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije,
8. prati in popravljati vozila na javnih površinah ali bo vodotokih,
9. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,
10. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na
javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,
11. v času poletne turistične sezone polivati gnojevko po njivah in travnikih, ki so oddaljeni
manj kot 500 m od meje stanovanjskih in turističnih objektov,
12. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na
zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske
proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi
organizmi vključno s pleveli,
13. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje
ljudi,
14. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz
vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
15. postavljati ali graditi pomožne objekte, kjer to ni dovoljeno s prostorskimi akti občine,
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16. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, bazene, jame, jaške, vhode v kleti, jarke
ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge
naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,
17. od ponedeljka do sobote od 21. do 7. ure5 naslednjega dne in ob nedeljah ter praznikih
ves dan uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na
notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajati druga hrupna
hišna opravila. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr.
sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah) ali
pomenijo pripravo krme za domače živali,
18. v poletni sezoni izvajati gradbena dela brez prehodnega soglasja občinske uprave in v
časovnih terminih, določenih v soglasju. Prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dala, ki
skupno ne trajajo več kot 3 dni,
19. opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih
naprav in potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega
objekta,
20. zanemarjati red in čistočo v delavnici ali njeni okolici, v okolici stanovanjske ali druge
zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi,
21. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi
predmeti,
22. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture.
7. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter zemljišč so
dolžni:
1. skrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena,
2. odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja
nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost
mimoidočih,
5. skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne površine nameščeni in vzdrževani strešni
žlebovi in odtoki padavinskih vod, ob javnih površinah pa tudi snegobrani,
6. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine.
8. člen
(1) Izvajalci in investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje
stroške:
1. pri obnovi, rušenju in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, v kolikor
pri delu prihaja do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila, posebej gume, pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne
površine,
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
(2) V primeru, da gradnja objekta ni izvedena v celoti in je od zaključka zadnjih del minilo tri
mesece, mora investitor gradnje urediti objekt in okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz
okolice objekta mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
(3) Objekt v gradnji v naselju mora imeti:
- zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
- urejene in vzdrževane dostope in dovoze,
5

Predlog hotelirjev je bil, da se čas skrajša zjutraj in zvečer za eno uro (prej od 22. do 6. ure).
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-

zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno
rabo pri gradnji.
(4) Izkope in odpadni gradbeni material morajo lastniki in izvajalci del proti plačilu odvažati na
odlagališče gradbenih odpadkov, ostale kosovne odpadke izven terminov organiziranega
odvoza pa v zbirni center komunalnih odpadkov sami ali proti plačilu preko izvajalca javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini.
(1)

(2)

(3)
(4)

9. člen
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami javne
zelene površine na celotnem območju gradnje. V primeru, da izvajalec gradbenih del med
gradnjo poškoduje drevje in parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem
obsegu in količini.
Po zaključeni gradnji objekta je izvajalec dolžan v skladu s pogoji upravnega dovoljenja
zemljišče urediti, odstraniti gradbene barake in odvečni material. Na zelenih površinah mora
razgrniti in poravnati najmanj 20 cm plodne zemlje.
Po6 končanih delih na javnih krajih je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma ga urediti
tako, da bo ustrezalo prvotnemu stanju.
Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi opravljenega posega,
kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni
materiali ali izvedba).

10. člen
Na javnih krajih in zasebnih površinah ni dovoljeno puščati neuporabnih ali zapuščenih
motornih vozil in njihovih delov, gradbenih odpadkov7 ter drugih predmetov, ki ovirajo ali
motijo okolico.
III.

JAVNI SHODI IN PRIREDITVE
11. člen

(1) Osrednji prireditveni prostori v občini so:
- Zdraviliški park,
- Trgovsko-poslovni center Bled,
- Olimpijski trg pri Športni dvorani na Bledu,
- del Ceste svobode od Festivalne dvorane do križišča z Ljubljansko cesto,
- Veslaški center v Mali Zaki in območje veslaških tribun ter sodniškim stolpom v Veliki
Zaki,
- območje ŠRC Straža, Športna dvorana, Grajsko kopališče in Športni park Bledec8,
- prireditveni prostori pod Ribensko goro, ob gostinskem objektu na Homu, ob Savi
Bohinjki na Bohinjski Beli in pri gasilskem domu na Rečici.
(2) Za prireditvene prostore iz prejšnjega odstavka lahko občina izda dovoljenje za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav upravljavcu
prireditvenega prostora, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, ki je priloženo k vlogi za
izdajo dovoljenja, razvidno, da so za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na
prireditvenem prostoru izpolnjeni pogoji iz 6. odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).
12. člen
(1) Javni shodi in prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih zbiranjih.

Prejšnji 7. člen, zato se vsi členi od vključno sedanjega 7. člena dalje preštevilčijo navzdol
Dodano.
8 Dodano.
6
7
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(2) Organizator javnega shoda ali javne prireditve, ki poteka na javnih krajih na območju občine,
mora najkasneje 15 dni pred prireditvijo pridobiti dovoljenje občinske uprave. Dovoljenje za
rabo javnih cest in javnih zelenih površin ne izključuje vloge za dovoljenje ali prijave
prireditve pri pristojnem organu.
(3) Vloga za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
- naziv organizatorja,
- naziv prireditve,
- tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples,
športna ipd.),
- namen javnega shoda (politični, verski itd.),
- čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
- oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,
- opredelitev lokacije,
- vrsto opreme z merami,
- načrt postavitve opreme in
- elaborat začasne prometne ureditve.
(4) Vloga iz 3. odstavka tega člena mora vsebovati potrdilo o plačilu predpisanega nadomestila
za uporabo javnih površin in varščine za odpravo morebitne škode na javni površini, ki ju izda
upravljavec javne površine. Varščina znaša 0,50 €/m2, vendar ne manj kot 50 € za enkratno
uporabo.
13. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na zemljišču v lasti

občine na javnem dobrem je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi
organizator.
(2) Organizator je dolžan:
- poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
- zagotoviti zadostno število parkirnih mest za obiskovalce javnega shoda oziroma
prireditve, v primeru, da poteka na obstoječih javnih parkiriščih, pa mora te nadomestiti
na drugem mestu,
- poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z
ustreznimi posodami za odpadke in s prenosnimi stranišči,
- po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in ostale
naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo.
(3) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje
stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in
čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin.

14. člen
(1) V občini je prepovedana izvedba ognjemetov, razen v organizaciji Občine Bled, Zavoda za
kulturo Bled ali Turizma Bled, praviloma le za Silvestrovo in enkrat v času tradicionalne
prireditev Blejski dnevi.
(2) Izjemoma lahko občinska uprava dovoli izvedbo ognjemeta v okviru pomembnih občinskih
ali državnih slovesnosti.
15. člen
(1) Spontani ulični nastopi na javni površini so dovoljeni, če ne ovirajo rabe javne površine

zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na Olimpijskem trgu pri Športni
dvorani, delu Ceste svobode od Festivalne dvorane do križišča z Ljubljansko cesto, v
Zdraviliškem parku, v območju veslaških tribun v Veliki Zaki in v območjih starih vaških
jeder izven prometnih površin.
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(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9. in 21. uro, vendar ne več kot dve uri na istem

mestu9. Uporaba opreme za ozvočenje, priključene na električni vir ali na generatorski vir, in
osvetljevanja ni dovoljena. Dovoljeno je le ozvočenje za akustične instrumente in vokal, ki
deluje s pomočjo baterijskega napajanja in ne presega 30 W glasbene moči.
(3) Dovoljenje za izvajanje spontanih uličnih nastopov izvajalcem predhodno izda občinska
uprava, vendar ne več kot za tri nestrnjene dni v zaporedju sedmih dni. Dovoljenje se lahko
ob upoštevanju predhodnega določila nanaša na daljše časovno obdobje, vendar ne več kot
eno leto.10
IV.

GOSTINSKA DEJAVNOST V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU, ZUNAJ
GOSTINSKIH OBRATOV IN PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN11

16. člen
(1) Na območju občine je redni obratovalni čas skladen z določili Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07), in sicer gostinec oziroma kmet
določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr.
hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
- obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
- gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času
njihovega obratovanja.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.)
mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z
obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine
najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(3) Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v
predhodnih odstavkih tega člena, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

17. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena smejo gostinski obrati, ki gostom
nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari),
ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju s stanovanji, ki so namenjena bivanju,
in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih
prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za
podaljšani obratovalni čas.
(2) Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena in iz
prejšnjega odstavka tega člena obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi
pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti, ki o tem odloča na
podlagi sprejetih meril. Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali
na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.

Dodano na podlagi razprave na občinskem svetu.
Dodano na podlagi razprave na občinskem svetu.
11 Poglavje je v celoti preoblikovano in zaradi boljšega razumevanja dopolnjeno s prepisom določil državnih
predpisov.
9

10
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(3) Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti mora pri izdaji soglasja iz prejšnjega
odstavka upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma
kmetija.
18. člen
(1) Občinska uprava lahko dovoli obratovanje restavracij, gostiln, kavarn in izletniških kmetij iz
2. alineje 1. odstavka 16. člena tega odloka v podaljšanem času ne glede na določilo 1.
odstavka 17. člena do:
23. ure na območju celotne občine.
3. ure naslednjega dne v območju ožjega središča Bleda.
(1)

(2)

(3)
(4)

19. člen
Zaradi povečanega tveganja kršitev javnega reda in miru v nočnem času zaradi podaljšanih
obratovalnih časov občina izbere izvajalca zunanjega fizičnega varovanja za ožje središče
Bleda in obhodno službo za preostali del občine.
Podaljšanje obratovalnega časa iz prejšnjega člena se gostinskim obratom dovoli pod
pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka tega
člena.
Obseg varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi predhodnega
mnenja sosveta za varnost.
Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih krajih,
dopolnjuje pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega
odloka.

20. člen
(1) V času javnih prireditev, ki jih organizirajo Občina Bled, Zavod za kulturo Bled ali Turizem
Bled, lahko gostinski obrati v neposredni okolici prireditve obratujejo do ure, ki je določena
kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev.
(2) Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podaljšanem obratovalnem času,
morajo o tem obvestiti pristojni občinski organ.
(3) Javna prireditev, katere organizator je gostinski obrat, sme biti izvajana le v času
obratovalnega časa gostinskega obrata.
(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da
ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka 19. člena tega
odloka.
21. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje tekočega leta,
tj. največ do 31. 12.
(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže
na krajše časovno obdobje, deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas:
1. če je v letu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri od
primerov navedenih v 1. odstavku 22. člena tega odloka;
2. v drugih primerih, ki jih določa pravilnik.
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi
občinska uprava od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno evidenco.
22. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu ali kmetu kot tudi
konkretnemu gostinskemu obratu lahko med letom prekliče v primerih:
- ponavljajočih (tri ali več) se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v
njegovi neposredni bližini, če so ta dejanja v neposredni vzorčni zvezi z obratovanjem
gostinskega obrata;
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-

ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih služb;
da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;
- razdora pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe, sklenjene s službo
varovanja;
- zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je gostincu oziroma
kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k
podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve
preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem
obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas.
23. člen
(1) Ne glede na ostale določbe tega odloka lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno
dovoljenje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa.
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve
zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.).
(3) Enkratno dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec
oziroma kmet pridobiti pred prireditvijo.
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum.
(5) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih 6 mesecih
pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov navedenih v prvem odstavku 22. člena tega
odloka.
24. člen

(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskih obratov je poleg primerov, določenih v zakonu,

dovoljena tudi v času poletne turistične sezone, in sicer:
- na območjih z ustrezno namensko rabo,
- ob zagotovljeni infrastrukturni opremljenosti,
- v času od 9. do 21. ure.
(2) Dovoljenje za izvajanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov izda občinska uprava
skladno z določili zakona in tega odloka.
25. člen

(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo

prodajalno, je treba pridobiti dovoljenje občinske uprave.

(2) Prodaja iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja v sklopu prireditev ali v obdobju poletne

turistične sezone na javnih krajih:
- na območjih z ustrezno namensko rabo in zagotovljeno prometno varnostjo12,
- ob zagotovljeni infrastrukturni opremljenosti in varstvu okolja13,
- v času od 9. do 21. ure, razen v sklopu organiziranih tržnic v Zdraviliškem parku ali na
drugem mestu do 23. ure14.

V.

OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI
26. člen

Dodano.
Dodano.
14 Predlog Turizma Bled.
12
13

181

Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, javne prireditve, ki jim niso namenjene,
in v javne prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene
osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).
27. člen
(1) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali.
(2) O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter
pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.
(3) V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in
namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja
ali pooblaščeno zavetišče.
28. člen
(1) Skrbnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni
pribor za pobiranje iztrebkov in najmanj dve vrečki za iztrebke ter jih ob pozivu pokazati
pooblaščeni osebi15.
(2) Skrbnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so
namenjeni za pasje iztrebke in posebne ograjene prostore, ki so temu namenjeni.
29. člen
Skrbnik živali (razen hlevskih živali) je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih
dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Skrbnik živali je v nočnem času
dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma
naselju.
30. člen
Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano16.
VI.

NADZOR

31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar, razen
določil 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., in 24. člena, ki so vezani na obratovalne čase gostinskih
obratov in jih nadzorujejo pristojni inšpekcijski in drugi organi.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena
določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi,
odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.
VII.

KAZENSKE DOLOČBE

32. člen
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9.,
10., 12., 13., 14., 15., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 12.,
13., 14., 15., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 400,00
EUR.
15
16

Dopolnjeno.
Briše se »oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali (labode, race, pse, mačke…)«.
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VIII.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih in pogojih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Bled in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 121/08, 51/10,
100/11).
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: XX-XX/2013
Datum: __________

Župan Občine Bled
Janez Fajfar,
univ. dipl. etnolog prof. geografije
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Obrazložitev sprememb predloga odloka:
Obrazložitev sprememb je navedena s sprotnimi opombami zaradi lažjega sledenja. V čistopisu
se bodo sprotne opombe zbrisale.
Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08, 100/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF) občinam za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev nalaga nekatere
naloge s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, nadzorstvom nad prireditvami in druge
naloge s področja javnega reda in miru, zakonodaja s področja varstva javnega reda in miru,
prekrškov ter redarstva pa določa tudi pristojnosti občin pri urejanju in vzdrževanju javnega
reda na njihovem območju.
Odloka, ki bi urejal navedena področja, Občina Bled nima, s ciljem urejanja relevantnih zadev pa
ga potrebuje. Namen predlaganega odloka je urediti tista vprašanja, ki niso določena z državno
zakonodajo oziroma občinskimi predpisi in se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in miru,
varnosti ljudi in premoženja ter varstva okolja na območju občine.
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/06) je krovni zakon pri urejanju
predmetnega področja in tudi podrobno določa dejanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in
miru. Za nadzor nad izvajanjem zakona je pristojna policija, poleg tega pa je za določene kršitve
zakona v skladu s 3. odstavkom 27. člena neposredno pristojno občinsko redarstvo, ki ima tako
že na podlagi zakona pooblastila za ukrepanje zoper kršitelje.
Občinsko redarstvo na podlagi zakona ukrepa zoper kršitve, ki se nanašajo na nedostojno
vedenje, beračenje na javnem kraju, uporabo nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega
napisa, označbe ali odločbe, pisanje po objektih, vandalizem, pobiranje prostovoljnih
prispevkov, kampiranje in kršitve v zvezi z neupoštevanjem zakonitega ukrepa uradnih oseb.
Občinski redarji prvenstveno varujejo javni interes pri opravljanju svojega dela. Poseganje na
zasebno lastnino, zasebni prostor pa je z ustavo in zakoni omejena, oziroma je točno določeno
kdo, kdaj in v katerih primerih lahko posega. Včasih je potrebno za tak poseg imeti tudi odredbo
sodišča.17
Ocena finančnih posledic:
Izvajanje nalog odloka izvajata v okviru svojih pristojnosti Policija in MIR, zato se posebnih
finančnih posledic ne predvideva. Prihodki so povezani s številom izrečenih glob oz.
prekrškovnih postopkov, kar je zelo težko ocenit, zlasti, ker bo poudarek delovanja na preventivi
in na izrekanju opozoril. Manjši odhodki so povezani z nakupom oz. prilagoditvami programske
opreme (do 5.000 €). Pomemben strošek pa predstavlja najeta varnostna služba, ki zagotavlja
javni red v ožjem središču Bleda od petka zvečer do nedelje zjutraj vse vikende v letu in
izpostavljene praznike. V predlogu proračuna za 2014 ta strošek znaša 35.000 €.
Pripravil:
Vodja MIR mag. Primož Lah

17

Dodatno pojasnilo glede pristojnosti občinskih redarjev.
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12) Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Bled, Bohinj in Železniki

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o ustanovitvi
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in
Železniki.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

vodja MIR Bled in Bohinj mag. Primož Lah
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Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
27/08, 76/08 in 100/08) so občinski sveti Občin Bled na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) na XX. redni seji dne XX.XX.XXXX, Občinski svet
Občine Bohinj na podlagi XX. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št.
8/07) na XX. redni seji dne XX.XX.XXXX, Občinski svet Občine Železniki na podlagi 16. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) na XX. redni seji dne XX.XX.XXXX
sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju:
ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bo deloval skupni medobčinski
inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega,
racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju
delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom se ureja ime, sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje,
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo, pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in
njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojnih razmerji.
2. člen
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki« (v nadaljevanju: MIR).
(2) Sedež MIR je: Cesta svobode 13, 4260 Bled.
(3) MIR je neposredni uporabnik proračuna Občine Bled.
(4) MIR ima žig okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO OBČIN«, v sredini je napis »BLED BOHINJ ŽELEZNIKI«. Imena občin si sledijo po
navedenem zaporedju, brez ločil.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njuni vsakokratni župani.
Ustanovitelji se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Občine Bled, mora pa ga sklicati na pobudo
župana soustanoviteljice.
(2) Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev MIR je potreben sporazum vseh županov
ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko
začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarja, sprejme župan Občine Bled. O začasni rešitvi
morata biti takoj obveščena župana soustanoviteljic in podati nanjo soglasje v roku 5 dni.
4. člen
Medsebojne pravice in obveznost do skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva, in
sicer načrtovanje ter organizacijo dela, financiranje, poročanje, opravljanja administrativnih
tehničnih ter strokovnih in ostalih nalog in del, ki so pomembna za delo skupnega
medobčinskega inšpektorata in redarstva, ustanoviteljici uredita s sporazumom.
5. člen
(1) MIR deluje neodvisno in samostojno pri izvrševanju svojih nalog. MIR nastopa kot organ
tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) MIR je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, skladno s svojimi
pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost
spada posamezna zadeva.
(3) MIR je pristojen za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o
prekrških.
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6. člen
(1) MIR opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega
nadzorstva in občinskega redarstva, na podlagi državnih predpisov ter predpisov posameznih
ustanoviteljic. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in
redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito
deloval. Predloge za sprejem oziroma dopolnitev občinskih predpisov posreduje županom tudi
vodja MIR.
7. člen
(1) Naloge MIR se opravljajo v skladu z dolgoročnimi in letnim načrtom dela, ki ga pripravi
MIR, sprejmejo pa župani ustanoviteljic. Letni načrt dela, ki ga pripravi MIR, v roku za pripravo
občinskih proračunov.
(2) Dolgoročni načrt dela opredeljuje vsebino dela MIR ter potrebne kadrovske, tehnične in
finančne vire za obdobje trajanja mandata županov. Dolgoročni načrt dela se pripravi skupaj z
letnim programom MIR in se vsako leto, ob pripravi letnega programa MIR pregleda in dopolni.
(3) Vodja MIR mora pripraviti letno poročilo o delu MIR za preteklo leto, iz katerega je
razvidna uresničitev letnega načrta dela in ga do konca februarja tekočega leta posredovati
županom. Z letnim poročilom se seznani občinski svet ustanoviteljic.
8. člen
(1) MIR mora županom ustanoviteljic posredovati obrazložen predlog letnega finančnega
načrta, na podlagi izhodišč in v rokih, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Ustanoviteljice bodo sredstva za delo MIR zagotavljale v svojih proračunih na podlagi
potrjenega predloga financiranja, ki mora vsebovati tudi kadrovski načrt in predlog finančnega
načrta z letnim programom MIR. Sredstva za delovanje MIR se zagotavljajo po sledečem ključu:
- 49,5 % Občina Bled,
- 40,5 % Občina Bohinj,
- 10 % Občina Železniki.
(3) Občinska uprava Občine Bled bo za MIR opravljala finančna, kadrovska in
administrativno-tehnična dela, katerih stroški znašajo:
- 10 % plače dveh zaposlenih v finančni službi;
- 10 % enega zaposlenega v kadrovski službi;
- 20 % enega zaposlenega administratorja.
Te stroške delijo občine soustanoviteljice po enakem ključu kot velja za zagotavljanje sredstev za
delovanje (49,5 % : 40,5 % : 10 %).
(4) Podrobnejši obseg del in nalog ter način delitve stroškov ter plačila ustanoviteljici MIR
določita s sporazumom, opredeljenim v 4. členu tega odloka.
9. člen
MIR nima lastnih prostorov in osnovnih sredstev za delovanje. Prostore za MIR zagotavlja
Občina Bled. Nabavo osnovnih sredstev soustanoviteljice sofinancirajo v deležu iz prejšnjega
člena. Osnovna sredstva, ki jih uporablja MIR, se vodijo v evidenci osnovnih sredstev Občine
Bled.
10. člen
(1) MIR vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga imenuje in
razrešuje župan Občine Bled po predhodnem pisnem soglasju županov soustanoviteljic.
(2) Vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem.
11. člen
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(1) Vodja MIR organizira in koordinira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in
redarstva ter opravlja druga dela in naloge določene s sistemizacijo MIR, ki jo sprejme župan
Občine Bled, s soglasjem vseh županov ustanoviteljic.
(2) Vodja MIR v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela MIR.
(3) Vodja MIR odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost
posamezne občine, županu in direktorju te občine, za delo organa skupne občinske uprave v
celoti pa vsem županom ustanoviteljic.
12. člen
Vsi zaposleni v MIR sklenejo delovno razmerje z Občino Bled. Pravice in dolžnosti delodajalca
izvršuje župan Občine Bled. Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu s
pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov
ustanoviteljic.
13. člen
(1) Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v MIR zagotavljajo
občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 8. člena tega odloka.
(2) Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti, naloge, ki niso vezane na
inšpekcijsko nadzorstvo in redarstvo), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim
programom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne občinske uprave. Finančno
razmerje do tretjih oseb (upravne takse, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisi,
prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
(3) Vsi prihodki iz naslova delovanja MIR so proračunski prihodki tiste ustanoviteljice, ki
nastanejo na podlagi njenih predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.
(4) Ker je MIR neposredni uporabnik proračuna Občine Bled je odredbodajalec za MIR
določen v Odloku o proračunu Občine Bled.
14. člen
(1) Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz MIR pod pogojem, da je občinski svet
posamezne ustanoviteljice sprejel sklep o izstopu ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve
iz naslova MIR, z odpovednim rokom enega leta. Odpovedni rok začne teči, ko ostali
ustanoviteljici prejmeta sklep občinskega sveta o izstopu, ki ga občina, ki izstopa, posreduje s
priporočeno pošto. Pred sklepom o izstopu na občinskem svetu mora občina, ki želi izstopiti,
podati pisno namero za izstop županoma soustanoviteljic. V času teka odpovednega roka se
morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, zaposlenih znotraj
MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica, ali pa predstavljajo presežne delavce. V
primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na prekinitev delovnega
razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno
financiranje.
(2) MIR preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so
občinski sveti posamezne ustanoviteljice sprejeli sklep o izstopu, ter da so poravnane vse
obveznosti in terjatve iz naslova MIR, z odpovednim rokom enega leta. V času teka odpovednega
roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, zaposlenih
znotraj MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica, ali pa predstavljajo presežne
delavce. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na prekinitev
delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje
določeno financiranje. (3) V odpovednem roku sta ustanoviteljici dolžni kriti stroške MIR
dogovorjene na podlagi te pogodbe in sporazuma opredeljenega v 4. členu tega odloka.
(4) V primeru prenehanja delovanja MIR pripada posamezni občini ustanoviteljici takratna
vrednost sredstev MIR v razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.
(5) V primeru, da posamezna ustanoviteljica svojih finančnih obveznosti po tem odloku in po
pogodbah sklenjenih na njegovi podlagi ne poravna tri mesece zaporedoma ali petkrat v roku
enega leta, se šteje, da je podala izjavo o izstopu iz MIR. V tem primeru mora v roku 30 dni
poravnati vse svoje nastale obveznosti in terjatve in se s dogovoriti s preostalima

188

ustanoviteljicama o morebitnem prevzemu javnih uslužbencev, zaposlenih znotraj MIR. Te javne
uslužbence lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica ali pa lahko postanejo presežni javni
uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se
stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
15. člen
Občina Bled mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom
zaposlenih v MIR. Strošek zavarovanja se deli po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in
inšpektorjev, ki so opredeljeni v 8. členu tega odloka.
16. člen
Župan Občine Bled mora, s soglasjem ustanoviteljic, v skladu s 17. členom Zakona o
občinskem redarstvu imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja
medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper delo občinskih redarjev.
Stroške komisije nosijo občine po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki
so opredeljeni v 2. odstavku 8. člena tega odloka.
17. člen
Pred začetkom delovanja MIR mora vsaka ustanoviteljica na občinsko upravo Občine Bled
posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil
MIR.
18. člen
(1) MIR začne z delovanjem najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka in
uveljavitve sporazuma opredeljenega v 4. členu tega Odloka. MIR takrat prevzame od
ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 6. člena tega odloka.
(2) Obstoječi zaposleni na področju inšpektorata in redarstva, se z dnem pričetka delovanja
MIR prerazporedijo na novo sistemizirana delovna mesta v MIR.
19. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1) (Uradni list RS, št.
63/2009).
20. člen
(1) Ustanoviteljice objavijo ta Odlok v svojih uradnih glasilih.(2) Ta odlok začne veljati
petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljic.
Št. XXXXXXXX
Bled, XX.XX.2013
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
Št. XXXXXXXX
Bohinjska Bistrica, XX.XX.2013
Župan Občine Bohinj
Franc Kramar
Št. XXXXXXXX
Železniki, XX.XX.2013
Župan Občine Železniki
mag. Anton Luznar
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV:
K 1. členu:
Opredeljena so območja in delovnega področja ter namen ustanovitve skupnega organa,
izhajajoč iz Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o občinskem redarstvu.
K 2. členu
Opredeljeno je ime skupnega organa in sicer »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled,
Bohinj in Železniki« (v nadaljevanju: MIR).
Določen je sedež MIR in sicer na naslovu Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Ker je sedežna občina Občina Bled, je MIR neposredni uporabnik proračuna občine Bled.
Nadalje je določen pečat MIR, ki je okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN«, v sredini je napis »BLED BOHINJ ŽELEZNIKI«. Imena
občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
K 3. členu
Opredeljeno je pooblastilo županom, da v imenu ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske
pravice, ter način sprejemanja skupnih usmeritev MIR.
K 4. členu
Določa način urejanja medsebojnih pravic, obveznosti, odgovornosti in organiziranosti MIR.
Temelj za urejanje zadev je določen s tem odlokom, podrobnosti se uredijo s sporazumom.
K 5. členu
Opredelitev delovanja MIR, ki je pri izvrševanju svojih nalog neodvisen in samostojen organ,
nastopa pa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. V
upravnih zadevah je MIR pristojen za odločanje na prvi stopnji, na drugi pa župan tiste občine, v
pristojnost katere posamezna zadeva spada. MIR prekrškovne zadeve obravnava v okviru
pristojnosti.
K 6. členu
Določitev delovnega področja MIR in sicer opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva, na podlagi državnih predpisov ter predpisov posameznih ustanoviteljic.
Opredeljeno je, da občini morata skrbeti za ustrezne splošne pravne akte, ki jih bodo pri delu
uporabljali inšpektorji in občinski redarji. Nadalje je določeno, da vodja MIR daje predloge za
dopolnitve posameznih splošnih pravnih aktov.
K 7. in 8. členu
Člena določata osnove načrtovanja in financiranja aktivnosti MIR in sicer v določenem deležu, ki
ga zagotavlja posamezna občina. Za izvajanje nalog, ki obsegajo finančne, kadrovske in
administrativno tehnične naloge, bo sedežni občini skupna občinska uprava plačevala stroške,
določene v višini 10 % plače dveh zaposlenih v finančni službi, 10% plače enega zaposlenega v
kadrovski službi in 20% plače enega zaposlenega administratorja.
K 9. členu
Člen določa način zagotavljanja prostorov in osnovnih sredstev za delovanje MIR. Prostore
zagotovi Občina Bled in sicer lastne ali z najemom. Nabavo osnovnih sredstev sofinancirajo
ustanoviteljice, sredstva pa so vpisana v evidenco osnovnih sredstev Občine Bled. V primeru
prenehanja delovanja MIR pripada posamezni občini ustanoviteljici takratna vrednost sredstev
MIR v razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.
K 10. členu
Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi mora imeti skupni organ vodjo, ki ima status uradnika
na položaju in ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno. Določeno je, da
mora vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
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specializacijo ali magisterijem, opravljeno zahtevano izobraževanje iz javne uprave, strokovni
izpit za inšpektorja, opravljen izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
K 11. in 12. členu
Določene so naloge in pooblastila vodje MIR, ki:
predstavlja in zastopa MIR,
pripravlja proračun za MIR in zaključni račun, ter skrbi za smotrno porabo sredstev,
organizira in koordinira delo MIR,
vodi postopke v skladu z ZIN, ZUP, ZP-1 in predpisi, ki mu dajejo pooblastila,
oblikuje in posreduje poročila o stanju na področju dela inšpektorata,
nudi strokovno pomoč,
opravlja druge naloge iz svojega področja po usmeritvah županov.
K 13. členu
Določa načine delitve stroškov v razmerjih, določenih v 8. členu tega odloka. Nadalje določa, da
se kot strošek skupne uprave ne šteje strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti),
ki ga sprejme posamezna ustanoviteljica v skladu s svojim programom. Ta strošek v celoti krije
posamezna ustanoviteljica.
Določeno je, da so vsi prihodki iz naslova delovanja MIR proračunski prihodki tiste
ustanoviteljice, ki nastanejo na podlagi njenih predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.
Urejeno je tudi, da je nosilna občina odredbodajalec.
K 14. členu
Ureja primere izstopa ali prenehanja delovanja MIR. Tako pri izstopu kot pri prenehanju
delovanja SMIR morajo biti poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR. Ustanoviteljice
se morajo dogovoriti o prevzemu zaposlenih. V primeru, da postanejo presežni delavci, se vsi
stroški, vezani na prekinitev delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd) delijo v istem
razmerju, kot je določeno financiranje MIR.
Nadalje je določeno, da se šteje, ko posamezna ustanoviteljica svojih obveznosti na podlagi tega
odloka in pogodb, sprejetih na njegovi podlagi, ne poravna v roku treh mesecev zaporedoma ali
petkrat v roku enega leta, da je odstopila od tega odloka.K 15. členu
Opredeljuje način zavarovanja in sicer tako, da zavarovanje sklene Občina Bled, strošek pa se
deli po istem ključu kot se delijo ostali stroški, opredeljeni v 8. členu tega odloka.
K 16. členu
Zakon o občinskem redarstvu v 17. členu določa imenovanje komisije za oceno zakonitosti in
strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper
delo občinskih redarjev. Komisijo sestavljajo direktor občinske uprave ustanoviteljice, en
predstavnik policijske postaje, ki deluje na območju posamezne ustanoviteljice ter predstavniki
nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.
Stroške komisije nosijo občine v deležu iz 8. člena tega odloka.
Imenovanje komisije je nadaljevanje 16. člena Zakona o občinskem redarstvu, ki določa, da je
občinski redar dolžan napisati poročilo o zadržanju ali uporabi prisilnih sredstev, ki ga predloži
vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu. V nadaljevanju postopek vodi
komisija, ki jo imenuje župan. Delo komisije je urejeno v 18. členu Zakona o občinskem
redarstvu.
K 17. členu
Določa dolžnost ustanoviteljic, da MIR posredujejo katalog veljavnih predpisov, ki so podlaga za
delo inšpektorata in redarstva.
K 18. členu
Opredeljuje pričetek delovanja MIR in prerazporeditev že zaposlenih v MIR na delovna mesta,
sistemizirana na podlagi tega odloka in na odloku temelječega sporazuma.
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K 19. členu
Določa, da z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1) (Uradni list RS, št.
63/2009).
K 20. členu
Opredeljuje, kje se odlok objavi in začetek veljavnosti.
Razlogi za sprejem:
Občina Bled in Občina Bohinj že več let dokazujeta odlično sodelovanje v okviru skupnega
organa občinske uprave oz. MIR Bled Bohinj. V letošnjem letu pa je željo po priključitvi izrazila
tudi Občina Železniki, ki je geografsko sicer nekoliko oddaljena, vendar ne toliko, da ne bi bilo
možno občasno izvajati dejavnosti medobčinskega inšpektorja in redarjev tudi na njihovem
območju.
Župana in občinski upravi obeh dosedanjih občin so pozitivno sprejeli njihovo prošnjo, zato je
MIR dobil nalogo priprave osnovnega koncepta sodelovanja. Pri tem se je izkazala potreba po
pripravi novega odloka o ustanovitvi MIR, saj bi bil sicer stari potreben precejšnjih sprememb.
Sprejemu odloka sledi tudi podpis nove pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij.
Ni nezanemarljiv vidik, da država sofinancira 50 % večine skupnih stroškov medobčinskih zvez
oz. uprav. Prav tako ocenjujemo kar nekaj kadrovskih sinergij, saj sta Bled in Bohinj občini s
pretežno turističnim značajem, ko je koncentracija dela največja, med tem, ko se izven glavne
turistične sezone lahko v večji meri posvečamo tudi »običajnim« nalogam, ki so sicer v
pristojnosti občinske inšpekcije in redarstva, kar pa velja za območja vseh treh občin, ki na novo
pristopajo k tej zvezi. Zato ne bo potrebnih nobenih dodatnih kadrovskih okrepitev oz. se bo
potrebe po povečanem obsegu reševalo s sezonskimi zaposlitvami.
Finančne posledice:
Občini Bohinj in Železniki bosta v proračun Občine Bled prispevali med 8 in 10 tisoč eurov več
kot je do sedaj samo Občina Bohinj, prispevek Občine Bohinj se bo nekoliko zmanjšal (pribl.
15.000 €), medtem ko prispevek Občine Bled povečal (pribl. 15.000 €). Razmerja kot so
določena v 8. členu:
- 49,5 % Občina Bled,
- 40,5 % Občina Bohinj,
- 10 % Občina Železniki,
dejansko odražajo tudi pripad postopkov, ki se vodijo za posamezno občino. Občina Bled še
naprej ostaja sedežna občina, zato soustanoviteljici MIR sofinancirata tudi del stroškov njenih
podpornih storitev:
- 10 % plače dveh zaposlenih v finančni službi;
- 10 % enega zaposlenega v kadrovski službi;
- 20 % enega zaposlenega administratorja.
Županom in občinskim svetom predlagamo, da se odlok sprejme po hitrem postopku, saj bi bilo
idelano, če lahko združen organ prične z delom s 1. 1. 2014.
Pripravila:
mag. Primož Lah, vodja MIR Bled Bohinj
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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13) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - 3

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Bled – 3.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998, 27/2002 Odl. US: U-I-210/98-32),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00), 21., 29. in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 - UPB2, Ur. l. RS, št. 14/2010 Odl. US: U-I267/09-19, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 16. člena Statuta občine Bled (Ur. l. RS št. 67/2009
- UPB) je Občinski svet Občine Bled na 17. redni seji, dne 3. 12. 2013 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Bled – 3
1. člen
V prvem odstavku 2. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi: » - da imajo
sedež v občini, razen izvajalci s področja športa invalidov in otrok ter mladih s posebnimi
potrebami, če le-ti izvajajo programe na območju občine, za sofinanciranje pa lahko uveljavljajo
le udeležence s prebivališčem v občini in z državljanstvom Republike Slovenije,«
Obstoječi tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta.
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni, tako, da se po novem glasi: »Zveza športnih
društev, ki nima sedeža v občini, se lahko prijavi le za tiste programe, ki jih izvaja sama na
območju občine, za sofinanciranje pa lahko uveljavljajo le udeležence s prebivališčem v občini in
z državljanstvom Republike Slovenije. Zgolj za te programe lahko kandidirajo tudi na postavki
»Delovanje športnih društev in zvez športnih društev ter zavodov na lokalni ravni«, ki je v
pravilniku opredeljena pod točko XIII.«
2. člen
V 9. členu se za besedilom drugega odstavka doda vejica in nadaljuje z besedilom: »…, naslednje
leto pa za ta program oziroma vsebino tudi ne more kandidirati.«
3. člen
Ta v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Bled je na 9. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled ter 4. 9. 2012 in 19. 2. 2013 spremembe in
dopolnitve tega pravilnika.
S tokratnimi spremembami in dopolnitvami pravilnika želimo:
- s prvo spremembo in dopolnitvijo v 2. členu omogočiti izvajalcem s področja športa
invalidov in otrok ter mladih s posebnimi potrebami, ki so največkrat območno oz.
regijsko organizirani, da ob izpolnjevanju predpisanih pogojev kandidirajo na razpis v
občini Bled in pridobijo finančna sredstva pod pogoji, da izvajajo programe na območju
občine in kandidirajo za sredstva za udeležence s stalnim prebivališčem v občini Bled;
-

druga sprememba in dopolnitev v 2. členu pomeni bolj specifično, nazorno razložena
pravila kandidiranja oziroma jasnejšo razlago napisanega besedila;

-

sprememba in dopolnitev v 9. členu je dodana v smislu še večjega nadzora nad
dodeljenimi proračunskimi sredstvi preko javnega razpisa o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v občini Bled ter spoštovanjem pravil prijaviteljev le-tega.

Pripravila:
Polona Zalokar, svetovalka za gospodarske in družbene dejavnosti
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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14) Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG)

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Spremembe in dopolnitve
Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG).

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE

ZAKONSKA PODLAGA:

Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
(Uradni list RS št. 107/2004 s spr.)
Statut Občine Bled (UL RS št. 67/09 UPB, spremembe in
dopolnitve UL RS št. 87/12)
Poslovnik Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS št.
67/09)

UVOD
Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske s svojo dejavnostjo pokriva območje celotne
Gorenjske, kar zajema 18 občin. V letu 2004 so tako občine soustanoviteljice (takrat jih je bilo
17) sprejele Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil spremenjen in
dopolnjen v letu 2005. Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS št. 72/2013), ki smo ga občine
ustanoviteljice sprejele v letu 2013, je Svet zavoda na 13. redni seji dne 15.10.2013 sprejel sklep,
da sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 1507/2013 z
dne 15.10.2013, ter da se ga skupaj s spremembami in dopolnitvami posreduje občinam
soustanoviteljicam v soglasje.
PRAVNA PODLAGA
37. člen Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske določa, da se s Statutom določi
statusna in organizacijska ureditev OZG, organi v OZG, njihove pristojnosti, način dela in
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje, v skladu z
zakonom in odlokom o ustanovitvi. 38. člen istega Odloka pa govori o tem, da Statut
sprejme svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami, druge splošne akte pa svet OZG, ali direktor
v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in statutom. Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme
svet OZG, nanj pa dajo soglasje občine ustanoviteljice.
BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE
Spremembe in dopolnitve Statuta se nanašajo na vključenost občine Gorje, kot ustanoviteljice
zavoda. Prav tako je za izvrševanje ustanoviteljskih pravic potrebno ustanoviti skupni organ, ki
ga sestavljajo župani. Naziv »Ambulanta splošne medicine Naklo« se spremeni v »Zdravstvena
postaja Naklo«. OE Zobna poliklinika se črta kot organizacijska enota. OZG pa bo za vsako
organizacijsko enoto zagotovil ločeno evidentiranje in spremljanje prihodkov in odhodkov.
Namesto dosedanjih 17 članov sveta zavoda, imajo ustanoviteljice odslej 18 članov. Predstavnike
zaposlenih izvolijo zaposleni po organizacijskih enotah, pri čemer ima vsaka enota po enega
predstavnika- tudi OE Uprava, ki ga doslej ni imela. Direktor po novem opravlja tudi funkcijo
direktorja OE Uprava. V 34. členu Statuta pa gre za spremembo v sestavi strokovnega sveta, in
sicer je namesto dosedanjega vodja in pomočnik vodje finančno računovodske službe, član
strokovnega sveta vodja finančno računovodske službe.
V prehodnih in končnih določbah je določeno, da do ustanovitve skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic, le-te izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Spremembe in dopolnitve Statuta pa stopijo v veljavo, ko ga sprejme svet OZG in nanj podajo
soglasje občine ustanoviteljice.
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V prilogi tega gradiva je tudi celotno gradivo javnega zavoda OZG, ki je bilo posredovano v
obravnavo vsem občinskim svetom občin ustanoviteljic, tudi spremembe in dopolnitve Statuta
Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 1507-2013 z dne 15.10.2013.
POSTOPEK SPREJEMA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA
GORENJSKE
V skladu s 63. člena Poslovnika Občinskega sveta predlagamo, da Občinski svet sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve Statuta.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem sprememb in dopolnitev nima finančnih posledic za proračun Občine Bled.
PREDLOG SKLEPOV
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo v razpravo in sprejem naslednji sklep:
SKLEP:
1. Sprejme se Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjska, št.
1507/2013 z dne 15.10.2013.

Številka:
Datum:

ŽUPAN
Janez Fajfar
Priloge:
 Gradivo OZG s prilogami
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15) Sprejem osnutka Pravilnika o občinskih priznanjih

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled je sprejel osnutek Pravilnika o občinskih
priznanjih.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

podžupan Toni Mežan
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Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet
Občine Bled na _. redni seji, dne _. _. _, sprejel
PRAVILNIK O OBČINSKIH PRIZNANJIH
I.

NAMEN PRAVILNIKA

1. člen
S tem pravilnikom se določa vrste občinskih priznanj in postopek za njihovo podelitev.
II.

(1)

(2)
(3)

(4)

VRSTE OBČINSKIH PRIZNANJ

2. člen
Občinska priznanja (v nadaljevanju: priznanja) v Občini Bled so:
1. Naziv častni občan Občine Bled;
2. Plaketa Bled 1004;
3. Častni znak Rajska ptica;
4. Priznanje župana Občine Bled.
Priznanja se podelijo vsako leto ob občinskem prazniku na osrednji slovesnosti, razen če
občinski svet iz utemeljenega razloga odloči drugače.
Priznanja iz 1., 2. in 3. točke 1. odstavka tega člena na podlagi predloga, ki ga oblikuje
komisija občinskega sveta, pristojna za volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija), s
sprejemom sklepa podeli občinski svet, priznanje iz 4. odstavka pa s sklepom podeli župan.
Priznanja iz 1. odstavka tega člena so lahko podeljena tudi posmrtno.

3. člen
(1) Naziv častni občan Občine Bled se lahko podeli občanu ali drugemu državljanu Republike
Slovenije, kakor tudi državljanu tuje države, ki ima posebne zasluge na različnih področjih
gospodarskega ali družbenega življenja in za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za
razvoj ter ugled Občine Bled.
(2) Naziv častni občan Občine Bled je priznanje izjemnega pomena in se podeli največ dvema
osebama v enem mandatu občinskega sveta.
4. člen
(1) Plaketa Bled 1004 se lahko podeli občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih priložnostih
tudi drugim, skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi, ki s svojim življenjskim
delom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Bled, k boljšemu
in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih
gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti.
(2) Plaketa Bled 1004 je posebno priznanje lokalnega pomena. Vsako leto se podeli največ pet
teh priznanj.
5. člen
Častni znak Rajska ptica se lahko podeli občanu, v izjemnih primerih ob utemeljeni priložnosti
tudi drugim, skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi ob življenjski ali delovni
obletnici, če vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Bled, k boljšemu in kvalitetnejšemu
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življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega
življenja pušča pečat v lokalni skupnosti.
6. člen
Priznanje župana Občine Bled lahko podeli župan po svoji presoji.
III.

POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ

7. člen
(1) Postopek za podelitev priznanj vsako leto prične župan z objavo javnega poziva za zbiranje
predlogov v decembrski ali januarski številki občinskega glasila ali na drug krajevno
običajen način.
(2) Rok za zbiranje predlogov ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Predlagatelj podelitve priznanja je lahko skupina najmanj 50 posameznikov s podpisi,
najmanj trije člani občinskega sveta, svet krajevne skupnosti ali druga organizacija oziroma
pravna oseba.
8. člen
(1) Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki in vsebovati:
seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov ali naziv predlagatelja;
-

ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne podatke o njem;
obširnejša obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov in vseh pomembnih
podatkov ter dejstev.

(2) Predlagatelj ni dolžan navesti, katero priznanje naj predlagan prejemnik prejme. V primeru
navedbe komisija na njegov predlog ni vezana. Mora pa predlagatelj navesti najnižjo stopnjo
priznanja, za katero meni, da naj ga predlagani prejemnik dobi. Na njen poziv mora
predlagatelj v roku, ki ga določi komisija, dostaviti dokumente, ki potrjujejo dejstva iz
obrazložitve.
(3) Komisija mora o predlogih odločati najkasneje v roku 30. dni od zaključka roka za zbiranje.
(4) Komisija pri oblikovanju predlogov občinskemu svetu navede razloge za podelitev priznanja.
Iz navedbe mora biti jasno razvidno, za katero zaslugo, dosežek, delo ali rezultat in za katero
področje se priznanje podeljuje. Predlogov, ki jih komisija zavrže, ni potrebno posebej
utemeljevati.
(5) Odločitev o predlogu sprejme komisija na svoji seji z večino glasov prisotnih članov komisije.
Komisija svoje predloge posreduje v sprejem občinskemu svetu, ki o podelitvi odloči s
sklepom.
(6) Določila iz 3. odstavka tega člena veljajo tudi za župana pri oblikovanju njegovih predlogov.
IV.

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA IN ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
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9. člen
(1) Administrativna opravila, vključno z vodenjem evidenc o podeljenih priznanjih in arhivom
obrazložitev, zagotovi občinska uprava.
(2) Sredstva za oblikovanje in izdelavo občinskih priznanj ter vodenje drugih postopkov morajo
biti zagotovljena v občinskem proračunu.
V.

KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljavnost Odloka o priznanjih Občine Bled (Ur. list
RS, št. 43/00) in njegovih ter sprememb (Ur. list RS, št. 12/01, 75/07).
11. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Datum:
Številka:

Janez Fajfar
Župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Obstoječi odlok iz leta 2000 je bil že dvakrat predmet sprememb in dopolnitev. Prav tako so se
vrstile pobude po njegovi posodobitvi. Tako je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pripravila izhodišča za nov pravilnik.
Nov predlog prinaša določeno racionalizacijo podeljevanja in preimenovanje nekaterih kategorij.
Ohranja naziv častnega občana in županovo priznanje (prej častni znak), namesto zlate, srebrne
in bronaste plakete pa uvaja »Plaketo Bled 1004« in »Častni znak Rajska ptica«.
Na kratko:
 Naziv častni občan Občine Bled je priznanje izjemnega pomena in se podeli največ dvema
osebama v enem mandatu občinskega sveta.




Plaketa Bled 1004 se podeli za življenjsko delo ali dolgoročne rezultate. Vsako leto se
podeli največ pet teh priznanj.
Častni znak Rajska ptica se podeli ob življenjski ali delovni obletnici.
Priznanje župana Občine Bled lahko podeli župan po svoji presoji.

Finančne posledice:
Na letni ravni je strošek izdelave in drugih administrativnih opravil ocenjen na pribl. 2.000 €.
Stroški organizacije osrednje slovesnosti niso všteti.
Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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16) Razno
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