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Vabila 
za 

seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled 
 
 
 
 

       datum seje: 
 

Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z 
občinskim premoženjem 

torek, 10. februar 2009   
ob 19.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za gospodarsko infrastrukturo  torek, 10. februar 2009   
ob 19.00 uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za turizem  torek, 10. februar 2009   
ob 18.00 uri zg. sejna (I. nadstropje) 

Odbor za prostor in varstvo okolja  četrtek, 12. februar 2009    
ob 19.00 uri, sp. sejna (poročna)  

Statutarno pravna komisija četrtek, 12. februar 2009  
ob 19.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)  

 
 
Odbor za gospodarsko infrastrukturo in Odbor za proračun in finance imata skupno 
sejo, v delu, ki se nanaša na poročili o koncesiji WTE. 
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Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem 

Številka:  011-7/2009 
Datum: 3-feb-2009 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 

41/05), sklicujem 

14. sejo Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem, 

ki bo v torek, 10. februarja 2009, ob 19.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).  

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:           

  stran: 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 8.12.2008;  5 – 7 
2.  a. Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008; 

b. Poročilo o delu posvetovalnega organa; 
53 – 70 
71 – 76 

+ priloga 
3.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča 
parc. št. 1098/2 k.o. Želeče; 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče; 

 
107 – 108 

 
109 – 110 

4.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč parc. št. 229/4 in 231/2 k.o. 
Bohinjska Bela; 

111 – 112 

5.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč – Jamova ulica;  113 – 114 
6.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica 

(Koroška cesta); 
115 – 116 

7.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. 
Rečica; 

117 – 118 

8.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. 
Zasip;  

119 – 120 

9.  Razno. / 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750136. 
         
 
 

Predsednica odbora 
Jana Špec, univ.dipl.ekon.  l.r 

 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za proračun in finance ter gosp. z občinskim premoženjem: Jana Špec, 

Franc Pretnar, Srečko Vernig, Slavko Ažman, Jure Ažman, Franc Pavlič, Anton Končar 
- Župan občine Bled, Janez Fajfar  
- Direktor  občinske uprave, mag. Boris Malej  
- Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve 
- predstavnik WTE – k točkama 2a in 2b 

- Saša Repe – k točkam 3a, 3a, 4, 5, 6, 7 in 8  
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Številka: 011-7/08 
 Datum:   8.12.2008 

 
Z A P I S N I K 

 
13. seje Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki je 
bila v ponedeljek, 8.12.2008 ob 18.00 uri v poročni sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec,  podpredsednik Franc Pretnar, člani: Srečko 

Vernig, Ažman Slavko, Anton Končar, Pavlič Franci in Ažman Jure 
Ostali prisotni: Kristina Kunšič in Boris Malej 

 
Za sejo je bil predlagan  naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 11.11.2008;  
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Bled; 
3. Razno. 

Člani odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem so 
soglasno sprejeli dnevni red. 
 
 
Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 12. seje odbora, z dne 11.11.2008 

Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec. 
 
Jana Špec je podala ugotovitev, da sklepi, sprejeti na 12. Seji odbora niso realizirani v celoti 
in o tem obvestila prisotnega direktorja občinske uprave. Nerealizirani sklepi odbora: 

1. Člani odbora za proračun in finance vztrajajo, da se glede na problematiko 
poslovanja WTE in posledice na proračun nerealizirana sklepa 10. Seje odbora 
za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem realizirata. 
Do naslednje seje Odbora za proračun in finance se pripravi (celotno- se črta)  
poročilo s celotno problematiko in predlogi rešitve ter finančnimi posledicami 
za  leto 2008 in 2009. 

2. Niso bili realizirani sklepi, sprejeti pod točko 4) Osnutek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans I. 

 

Srečko Vernig je podal pripombo, da je mnenja, da je Odbor za proračun in finance sam sebi 
namen in ali je smiselno da preučijo celotno gradivo in sprejemajo sklepe, občinski svet jih 
pa ne potrdi. 
 
Boris Malej je obrazložil tematiko WTE. Povedal je, da je sklican posvetovalni organ, ki že 2 
leti ni zasedal. Povedal je tudi, da je WTE podal poročilo, ki pa je pretežno tehnično in da ga 
je Občina Bled zavrnila. Ta teden bodo dali novo, dopolnjeno poročilo. 
 
Srečko Vernig je podal pripombo, da krivda ni samo na strani koncesionarja, pač pa na 
posvetovalnem organu in strokovnih službah Občine Bled. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli zapisnik in dodatne sklepe (7 prisotnih – 7  ZA): 
1. Člani Odbora za proračun in finance sprejmejo zapisnik 12. seje odbora za 

proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem. 
2. Člani odbora za proračun in finance ugotavljajo, da ni bil realiziran sklep pod 1. 

točko 12. seje: Glede na problematiko poslovanja WTE in posledice na proračun se 
nerealizirana sklepa 10. Seje odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z 
občinskim premoženjem realizirata. Do naslednje seje Odbora za proračun in 
finance se pripravi poročilo s celotno problematiko in predlogi rešitve ter 
finančnimi posledicami za  leto 2008 in 2009. Ponovno se zahteva, da se takoj po 



6 

sestanku usklajevalne skupine pripravi poročilo, zlasti s finančnim delom ter se ga 
pošlje članom odbora za proračun in finance. 

3. Ugotovitveni sklep: Člani odbora za proračun in finance ugotavljajo, da niso bili 
realizirani sklepi, sprejeti v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2008  - Rebalans I. Zdi se jim nesprejemljivo, da 
Občinski svet negira sklepe Odbora za proračun in finance, kadar gre za tako 
pomembno zadevo. 

4. Člani Odbora za proračun in finance predlagajo Statutarno pravni komisiji, da 
prouči na kakšen način se lahko v Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled doda 
določba, da občinski svet glasuje o sprejetih sklepih delovnih teles. 

 
 
Točka 2)  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za  
                        uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled 

Uvodno obrazložitev je podala Kristina Kunšič. 
 
Boris Malej je povedal, da bo ta točka umaknjena iz dnevnega reda. Predlagal je, da bi člani 
Odbora za proračun in finance podali svoje pripombe. 
 
Jana Špec je podala pripombe: 
- glede na prihajajočo recesijo bi v 3. Člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled dodali tudi turistični objekti 
(objekti turističnega gospodarstva). 

- nasprotuje da bi se črtala 3. alinea 2. odstavka 18. člena odloka (da bi se ukinila možnost 
olajšave plačila nadomestila za objekte na področju šolstva, katerih soustanoviteljica je 
Občina Bled). 

- direktor občinske uprave odloča o oprostitvah, namesto župan ali občinski svet. 
 
Vernig Srečko je podal pripombe:  
- potrebno je opredeliti kaj pomeni 15 metrski pas, 
- potrebno je opredeliti kaj pomeni cestno telo, 
- odlok ne sme biti diskriminitoren (npr. odločbe Ustavnih sodišč) do posameznih subjektov 

in panog 
 
Slavko Ažman je podal pripombo, da je potrebno ugotoviti, kolikšen finančni efekt bi imela 
sprememba odloka na proračun. 
 
Boris Malej je povedal, da je glede na strateške usmeritve občine predviden razvoj mirnejših 
dejavnosti na območjih, kjer se danes izvaja proizvodnja dejavnost (Kovinska Bled, d.d. in 
Ogp Grad, Bled, d.d.). S povišanjem nadomestila se želi lastnike podjetij spodbuditi k 
čimprejšnji preselitvi dejavnosti v za to določena območja. S tem se pričakujejo pozitivne 
finančne posledice na proračun. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (7 prisotnih – 7 ZA): 
Člani Odbora za proračun in finance so sprejeli Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled kot 
informacijo in predlagajo, da bi se pripombe upoštevale pri pripravi Odloka. 
 
 
Točka 3)         Razno 

 
Uvodno obrazložitev o Kandidaturi Slovenije za gostiteljico 13. zimskih olimpijskih iger 2018 
je podal Boris Malej. 
Povedal je, da kandidatura za Občino Bled ne more predstavljati nobene obveznosti in da 
gre samo za posojo imena ter ni mišljeno, da bi se Občina finančno udejstvovala in da za 
Občino Bled naj ne bi imela finančnih posledic. 
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Po razpravi so člani Odbora  za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem sprejeli naslednji sklep (7 prisotnih – 7 ZA): 
Člani Odbora za proračun in finance so sprejeli Kandidaturo Slovenije za gostiteljico 
13. zimskih olimpijskih iger 2018 kot informacijo. 
 
 

Seja je bila   zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 

   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Odbor za gospodarsko infrastrukturo 
 

Številka:  011-4/2009 
Datum: 3-feb-2009 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 
41/05), sklicujem 

 

15. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo 
 

ki bo v torek, 10. februarja 2009, ob 19.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).  

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 10.12.2008; 9 – 10 
2.  a. Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008; 

b. Poročilo o delu posvetovalnega organa; 
53 – 70 
71 – 76 

+ priloga 
3.  Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled; 121 – 140 
4.  Razno. / 

 
                
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750127. 

 
 
            Predsednik odbora 
        Franc Pogačar l.r. 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo: Franc Pogačar, Albert Vidic, Srečko Vernig, 

Boris Cvek, Marjetka Mandeljc, Jožef Dijak, Sergej Učakar  
- Župan občine Bled, Janez Fajfar  
- Direktor  občinske uprave, mag. Boris Malej  
- Romana Starič, vodja odd. za JGS in infrastrukturo 
- predstavnik WTE – k točkama 2a in 2b 
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Številka:  011-4/07
 Datum:   11.12.2008 

 
ZAPISNIK 

 
14. seje Odbora za gospodarsko infrastrukturo občine Bled, ki je bila v sredo, 10. 12. 
2008 ob 1700  uri v zgornji sejni sobi občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: g. Franc Pogačar - predsednik odbora, 
g. Albert Vidic - podpredsednik odbora, g. Srečko Vernig, g. Sergej Učakar, g. Boris Cvek , g. 
Jožef Dijak 
Upravičeno odsotni člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo: ga. Marjetka Mandeljc 
Ostali prisotni: 
Občinska uprava: ga. Romana Starič,  ga. Saša Repe 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 12.11.2008; 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti) ; 
3. Razno 

 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1735. 
 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora g. Franc Pogačar, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in 
predlagal potrditev.  
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili dnevni red.  
 
 
K točki 1.: Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 12.11.2008 
Na zapisnik 12. seje odbora ni bilo pripomb, zato je predsednik odbora predlagal v sprejem 
naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za gospodarsko infrastrukturo so soglasno potrdili zapisnik 13. 
 seje odbora, z dne 12.11.2008. 

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
 
K točki 2.: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 

 ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 – ob 
Ribenski cesti)I 

Obrazložitev Osnutka je podala ga. Saša Repe in ob tem predstavila predmet posegov za 
oba objekta.  
 

V razpravi je g. Pogačar prosil za dodatno obrazložitev :  
- V obrazložitvi je navedeno, da je dopustna novogradnja v prostornini prej odstranjenih 

legalno zgrajenih objektov, zato sprašuje, ali so tudi nelegalno zgrajeni objekti - ga. Repe 
odgovori, da to navaja Zavod za varstvo kulturne dediščine v svojih smernicah. 

- Iz grafike je razvidno, da terasa posega v 15 m pas priobalnega zemljišča -  ga. Repe 
odgovori, da iz podanih usmeritev izhaja, da morajo biti vsi objekti s pripadajočo 
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, odmaknjeni vsaj 15 m od meje vodnega 
zemljišča Blejskega jezera. 

- V obrazložitvi je navedeno, da se objekt poseda, zato sprašuje ali kdo spremlja stanje - ga. 
Repe odgovori, da objekt razpolaga z uporabnim dovoljenjem. 

 
Po zaključku razprave je predsednik predlagal glasovanje o predlaganih sklepih.  

Sklep: Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo predlagajo Občinskemu svetu 
 Občine Bled, da sprejme predlagane sklepe v gradivu. 
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Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 3, PROTI: 0 
 
 
K točki 3.: Razno  

 
Pod točko razno so imeli člani Odbora naslednja vprašanja in pobude: 
G. Boris Cvek:  
- G. Božič, ki stanuje na Gorenjski ulici v Ribnem, ga je prosil za nasvet, kje lahko zapros i za 
pomoč pri problemu posedanja na svojem zemljišču. 
Odgovor: Ker niso podani vzroki za to stanje, bo občina v okviru svojih pristojnosti preverila  
kako lahko stranki pomaga. 
- zanima ga kako je z možnostjo priključevanja objektov na Savski cesti, ker je g. Skumavec 
dobil informacijo, da se ne more priključiti. 
Odgovor: Možnosti priključevanja so, različne so le tehnične možnosti, zato bo nadzorni 
organ preveril to informacijo na terenu za konkretni primer. 
 
 
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 17.35 uri.  
 
 
 
Tajnica odbora 
Romana Starič       predsednik OGI:  
         Franc Pogačar 



                                    
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

11 

Odbor za turizem 
          

Številka: 011-2/2009  
Datum: 3-feb-2009 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 
41/05), sklicujem 

 
 

14. sejo Odbora za turizem,  
 

ki bo v torek, 10. februarja 2009, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).  

    
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 9.12.2008;  12 – 13 
2.  Osnutek Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled; 77 – 84 
3.  Razno. / 

 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750129. 
 
 
         Predsednik odbora 
         Anton Mežan l.r. 

 
 
 
 

Vabljeni: 
- Člani odbora za turizem: Anton Mežan, Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar, Bojan Žerovec, 

Matjaž Berčon, Miloš Ažman, Anica Holzner Vogelnik 
- Župan občine Bled, Janez Fajfar  
- Direktor  občinske uprave, mag. Boris Malej  
- Sonja Šlibar, vodja oddelka  
- Marjana Burja, tajnica odbora  
- mag. Aleksandra Žumer – k točki 2 
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Številka: 011-2/08 
         Datum: 11.12.2008 

 
Z A P I S N I K 

13. seje Odbora za turizem, ki je bila v  torek, 9.12.2008  ob 19. uri  

 
Navzoči člani odbora: Anton Mežan – predsednik in člani: Miran Lavrič, Ludvik Kerčmar, 

Bojan Žerovec, Anica Holzner 
Neopravičeno odsotni člani odbora: Miloš Ažman, Matjaž Berčon 
Ostali navzoči:  Marjana Burja-oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti , Saša 
Repe – pri točki 3, Aleksandra Žumer – pri točki 2 in 4.  
 
Po ugotovitvi o sklepčnosti, je predsednik seznanil člane odbora, da bo predlagana točka 
»Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Bled« umaknjena z dnevnega reda seje Občinskega sveta, zato se jo 
umakne tudi s seje odbora za turizem. Zatem je predsednik predlagal v sprejem naslednji 
dnevni red, katerega so člani odbora soglasno sprejeli in sicer:  
1.  Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora, z dne 11.11.2008;  
2.  Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

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

3.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti); 

4.  Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču 
Straža; 

5.  Razno. 

 
 
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora z dne 11.11.2008 

Člani odbora za turizem na zapisnik 11. seje odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani odbora za turizem potrjujejo zapisnik 11. seje odbora z dne 11.11.2008.  

Glasovanje: 5 prisotnih –  5 glasov ZA 
 
Ad 2) Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

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

Občina Bled je glede na predloge in pripombe na prejšnji  osnutek Odloka o merilih in 
pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, pripravila 
nov osnutek odloka, katerega je predstavila Aleksandra Žumer. Obrazložila je tudi 
upoštevanje predlogov in pripomb glede na prejšnji osnutek.   
 
Člani odbora za turizem so v razpravi ocenili, da je predstavljeni osnutek bistveno boljši kot 
prejšnji, zato so sprejeli naslednji sklep:   

Člani odbora za turizem predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek 
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja dejavnost na območju Občine Bled. 

Glasovanje: 5 prisotnih –  5 glasov ZA 
 
Ad 3) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski 
cesti); 

Uvodno obrazložitev osnutka Odloka je podala Saša Repe. V razpravi so bila podana 
naslednja stališča in mnenja članov odbora: 

- pri Vili Prešeren: s prostorskimi in drugimi akti je potrebno zagotoviti, da Vila 
Prešeren tudi po obnovi ostane tip vile, kajti le taka arhitektura sodi na tako elitno 
lokacijo. 
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- načrtovana gradnja ob Ribenski cesti:  
- g. Žerovec: dejansko se bo potrebno odločiti ali toliko stanovanj Bled še prenese,  ga. 

Holzner: se ne strinja s tovrstno pozidavo, apelira na občino, da je potrebno bolj 
poskrbeti za mlade družine in ne dovoliti gradnjo samo za turistične  namene. G. 
Lavrič: se z mnenjem ga. Holzner ne strinja.   

 
Člani odbora za turizem so po razpravi sprejeli naslednje sklepe:  

1. Člani odbora za turizem opozarjamo, da je gradnjo stanovanj za trg potrebno 
prilagoditi razvojnemu programu Občine Bled.  

Glasovanje: 5 prisotnih –  5 glasov ZA 
2. Člani odbora za turizem predlagajo, da Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek 

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti).  

Opravljeno je bilo ločeno glasovanje. Glasovanje za: 
- območje H6 – Vila Prešeren - 5 prisotnih –  3 glasov ZA, 1 glas PROTI 
- območje M13/3 – ob Ribenski cesti  - 5 prisotnih –  3 glasov ZA, 1 glas PROTI 

 
Ad 4) Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču 

Straža; 

Obrazložitev osnutka Odloka je podala Aleksandra Žumer.  
 
Ker člani odbora za turizem na osnutek odloka niso imeli pripomb, so sprejeli sklep:  

Odbor za turizem se strinja z osnutkom Odloka o koncesiji za graditev obstoječe 
vlečnice »Baby« na smučišču Straža ter predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da 
ga sprejme po skrajšanem postopku.  

Glasovanje: 5 prisotnih –  5 glasov ZA 
 
Ad 5) Razno  

 
Pod to točko je bilo obravnavano naslednje: 
 
Predsednik g. Mežan je predlagal, da se odbor za turizem opredeli glede predloga župana 
Občine Bohinj, da Bled v fazi preverjanja ideje za kandidaturo Slovenije za zimske olimpijske 
igre 2018 prevzame vlogo mesta kandidata. Predlog je predstavil podžupan g. Žerovec. 
Člani odbora so mnenja, da je tovrstna promocija izjemno pomembna za Bled, zato se 
strinjajo, da ob predpostavki, da kandidatura za Občino Bled nima finančnih posledic, Bled 
prevzame vlogo mesta kandidata.  
 
Novoletna razsvetljava po Bledu – člani odbora za turizem menijo, da je letošnja nova 
novoletna razsvetljava po Bledu lepa, vendar preskromna. Menijo, da je po Ljubljanski cesti 
proti jezeru potrebno še kaj dodatno namestiti. Predlagajo, da se stara razsvetljava vrne na 
določena mesta, kjer zdaj ni nič.  
 
Taborjenje ribičev ob jezeru – člani odbora za turizem so opozorili, da je potrebno sprejeti 
ukrepe, da ne bo več motečega »taborjenja« ribičev ob jezeru. Podžupan g. Žerovec je 
povedal, da je občina že pristopila k izdelavi odloka, ki bo urejal plovni režim, priveze, 
kopanje in vse druge aktivnosti ob jezeru. V planu je, da bodo osnutek tega odloka 
obravnavali odbori in  Občinski svet  spomladi.   
 

Zapisala:  
Marjana Burja  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
       Predsednik Odbora za turizem 
        Anton Mežan  
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Odbor za prostor in varstvo okolja 
Številka: 011-6/2009  
Datum: 3-feb-2009 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB  (Uradni list RS, št. 

41/05), sklicujem 
 

15. sejo Odbora za prostor in varstvo okolja,  
 

ki bo v četrtek, 12. februarja 2009, ob 19.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana).  

 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED:                 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora, z dne 11.12.2008; 15 – 16 
2.  Premoženjsko pravne zadeve: 

a. Zamenjava zemljišča parc. št. 1192/2 k.o. Želeče za del zemljišča parc. št. 
1098/2 k.o. Želeče; 

b. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1192/2 k.o. Želeče; 

 
107 – 108 

 
109 – 110 

3.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč parc. št. 229/4 in 231/2 k.o. 
Bohinjska Bela; 

111 – 112 

4.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišč – Jamova ulica;  113 – 114 
5.  Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča parc. št. 54/3 k.o. Rečica 

(Koroška cesta); 
115 – 116 

6.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 34/1 in 34/7 k.o. Rečica; 117 – 118 
7.  Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 18/19 k.o. Zasip;  119 – 120 
8.  Razno. / 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750122. 

 
 
        Predsednik odbora 
        mag. Slavko Ažman l.r. 
 
 
 
 
Vabljeni:  
- Člani Odbora za prostor in varstvo okolja: Slavko Ažman, Rajmund Bernik, Anton 

Omerzel, Ludvik Kerčmar, Janez Petkoš, Franc Pogačar, Lilijana Krivec Skrt 
- Župan občine Bled, Janez Fajfar  
- Direktor  občinske uprave, mag. Boris Malej  
- Saša Repe, vodja odd. za prostor in varstvo okolja 
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Številka: 011-6/08 
         Datum: 12-dec-2008  
 

 
ZAPISNIK 14. REDNE SEJE ODBORA ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA, 

četrtek 11.12.2008 ob 19.00 uri, sejna soba Občine Bled (pritličje- poročna dvorana) 
 
Prisotni: 
- člani Odbora za prostor in varstvo okolja: g. Slavko Ažman, g. Rajmund Bernik, g. Ludvik 

Kerčmar, g. Janez Petkoš, g. Franc Pogačar, ga. Lilijana Krivec Skrt. 
- ostali prisotni: ga. Saša Repe, ga. Barbara Jančič, ga. Ana Gradišar, ga. Vita Korinšek 

(City studio Ljubljana). 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 13.11.2008; 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Bled; 
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti); 
4. Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v 

območje Natura 2000; 
5. Razno.  

 
Člani odbora so soglasno sprejeli 2 spremembi dnevnega reda: 
1. Točka 2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled se umakne z dnevnega reda. Dnevni red se 
ustrezno preštevilči. 

2. Razširitev dnevnega reda za dodatno točko: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. 
členu PUP PC Bled. 

 
 
TOČKA 1: Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora, z dne 13.11.2008 
 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) na zapisnik niso imeli pripomb, 
zato so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 13. seje Odbora za prostor in 
varstvo okolja, z dne 13.11.2008. 

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

ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob 
Ribenski cesti) 

Obrazložitev sta podali ga. Saša Repe in ga. Vita Korinšek iz City studia Ljubljana 
(izdelovalci sprememb PUP-a). Poudarili sta, da so smernice nosilcev urejanja prostora zelo 
natančno definirane in omejujoče, kljub temu, da gre pri spremembi PUP-a le za spremembe 
zelo splošnih določil obstoječega akta.  
G. Ažman je poudaril, da gre predvsem v primeru Vile Prešeren za zelo občutljivo področje 
ter da je zato potrebno striktno upoštevati smernice tako zavoda za varstvo kulturne 
dediščine kot tudi zavoda za varstvo narave. Po njegovem mnenju osnutek odloka 
zadovoljivo zagotavlja, da se prostornina objekta ne bo povečevala ter da se bo spoštovala 
obstoječa gradbena linija.  
G. Pogačar je opozoril, da bo glede na smernice pri novogradnji Vile Prešeren potrebno 
upoštevati 15 metrski odmik objekta od jezera, saj terasa obstoječega objekta sedaj sega 
preko 15 metrskega pasu. 
 



16 

Na vprašanje članov odbora je ga. Korinšek pojasnila, da je ob Ribenski cesti predvidena 
gradnja sedmih vrstnih hiš z dvema stanovanjskima enotama, torej skupaj 14 stanovanjskih 
enot.  
 
Člani odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 5) so s 5 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti). 
Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in 
M13/3 - ob Ribenski cesti) upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo 
upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 
TOČKA 3:  Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja 

Berja in Piškovice v območje Natura 2000 

Obrazložitev je podal g. Slavko Ažman. G. Petkoš se s pozivom Ministrstvu strinja, vendar 
meni, da bi bilo potrebno v območje Natura 2000 vključiti še ostale blejske naravne 
znamenitosti. Po njegovem mnenju bi morali upoštevati enake kriterije za enake vrednote. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

Člani Odbora za prostor in varstvo okolja sprejmejo poziv Ministrstvu za okolje in 
prostor za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000. 

 
 
TOČKA 4: Odstopanja od oblikovalskih določil po 26. Členu PUP PC Bled 

Obrazložitev je podala ga. Ana Gradišar. G. Pogačar je opozoril na problematiko izvedbe 
kanalizacijskega sistema preko tangiranega zemljišča, za kar je bilo predhodno že 
pridobljena služnost lastnika zemljišča. 
 
Člani Odbora za prostor in varstvo okolja (prisotnih 6) so s 6 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
naslednji sklep: 

V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08), Odbor za prostor in varstvo 
okolja daje pozitivno mnenje k odstopanju višine opornega zidu od višine 120 cm do 
najvišje višine 180 cm, v skupni dolžini 5,50 m, na zemljišču parc. št. 368/2 k.o. 
Bohinjska Bela, po projektu št. Z/080610, julij 2008, ki ga je izdelalo podjetje Elcatel 
d.o.o, odgovorni projektant Metka Černe, u.d.i.a pod pogojem, da se s strani 
investitorja omogoči nemotena izgradnja kanalizacijskega voda v skladu s predhodno 
podpisano služnostno pogodbo z Občino Bled. 

 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 20.10 uri. 
 
Zapisala:                                                 Predsednik Odbora za prostor in varstvo okolja: 
Barbara Jančič      mag. Slavko Ažman    
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Statutarno pravna komisija 
Številka: 011-5/2009 
Datum: 3-feb-2009 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 

41/05), sklicujem 
 

15. sejo Statutarno pravne komisije, 
 

ki bo v četrtek, 12. februarja 2009, ob 19.00 uri,  
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 14. seje komisije, z dne 11.12.2008;  18 – 20 
2.  Osnutek Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled; 77 – 84 
3.  Osnutek Odloka o  spremembah odloka o varnosti v cestnem 

prometu v naseljih; 
85 – 106 

4.  Premoženjsko pravne zadeve: Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. 
št. 1192/2 k.o. Želeče; 

119 – 110 

5.  Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled; 121 – 140 
6.  Razno. / 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750133. 
 
 
 
        Predsednica komisije 

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

 
 
Vabljeni: 
- Člani Statutarno pravne komisije: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Aleš Vukelj, Matjaž 

Berčon , Franc Pretnar 
- Župan občine Bled, Janez Fajfar  
- Direktor  občinske uprave, mag. Boris Malej  
- Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve 
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Številka:  011-5/08
 Datum:  12-dec-2008 

 
ZAPISNIK 

14. seje Statutarno - pravne komisije, ki je bila v četrtek 11.12.2008 ob 19.00 uri v sejni 
sobi Občine Bled 

 
Prisotni: Davorina Pirc, Ljubislava Kapus, Aleš Vukelj 
Odsotna: Matjaž Berčon, Franc Pretnar 
Ostali prisotni: zapisnikar Aleksandra Žumer 
 
Sejo je začela predsednica komisije ga. Davorina Pirc, ugotovila je sklepčnost komisije in 
predlagala sprejem dnevnega reda kot sledi : 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije, z dne 13.11.2008; 
2. Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega 

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

3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Bled; 

4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti); 

5. Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču 
Straža; 

6. Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in 
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu; 

7. Razno: Postopek za rešitev pobud v evidenci. 

Dnevni red je bil SOGLASNO sprejet (3 ZA). 
 
 
Ad 1 
Ga. Davorina je predlagala, naj se realizira pobuda, dana na prejšnji seji in sicer naj se določi 
termin za izvedbo sestanka s člani SPK, glede sprememb in dopolnitev Statuta in 
Poslovnika. 
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik 13. redne seje, zato so SOGLASNO 
sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 13. seje Statutarno pravne komisije z dne 13.11.2008.  
 
 
Ad 2 

Ga. Kapus je izpostavila, ali je nujno, glede na predlagani sklep, da se izvede skrajšani 
postopek. Ga. Žumer je pojasnila, da bo to odvisno od pripomb, ki bodo podane na seji. Če 
jih bo veliko, skrajšani postopek ne bo mogoč. Je bilo pa to predlagano iz razloga, ker je 
potrebno do 15.12.2008 vložiti vloge za pridobitev soglasja za podaljšani obratovalni čas in bi 
bilo smiselno, da je Odlok sprejet sedaj, da bi ga lahko uporabili. Na osnovi kratke razprave 
so člani statutarno pravne komisije sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Bled, na občinskem svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA) 
 
 
Ad 3 

Izpostavljeno je bilo, da je potrebno obrazložitev nadgraditi glede na določbe Poslovnika in 
sicer, naj se pod obrazložitve pripravljavec podpiše. 
Predlagano je bilo, da se ne uporabi skrajšani postopek, saj gre za bistvene spremembe 
odloka. 



 19 

Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled, na občinskem svetu.  
Sprememba naj se ne obravnava po skrajšanem postopku, saj za to niso podani 
pogoji po Poslovniku. 
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA) 
 
 
Ad 4  
Ga. Pirc je izpostavila vprašanje: v čem je razlika med postopkom, kjer imamo vloženih tristo 
vlog in med postopkom, ko za posameznega investitorja spreminjamo PUP. Ga. Žumer je 
pojasnila, da gre pri prvem za sprejemanje pravnega akta, ki bo za celotno območje Bleda 
generalno določil območja, kjer so pozidave dovoljene ali ne. Pri tovrstnih aktih, ki ga 
obravnavamo,  pa gre za spremembe že obstoječega prostorskega akta in sicer primarno na 
pobudo investitorja. V grobem je tudi pojasnila postopek priprave tovrstnega akta. 
Tudi tu ni podpisnika obrazložitve. Ni natančno navedenih stroškov občine. 
 
Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - ob Ribenski cesti), 
na občinskem svetu.  
Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA) 
 
 
Ad 5  
Ga. Kapus je izpostavila vprašanje, zakaj je tak naslov - da se izrecno navaja, da gre za 
graditev. Ga. Žumer je pojasnila, da ZŽNPO uzakonja dve vrsti koncesij: K za gradnjo in K 
izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza. V obrazložitvi je v poudarjenem besedilu 
pojasnilo, zakaj podeljujemo koncesijo za graditev za že obstoječo vlečnico. 
Člani statutarno pravne komisije so sprejeli naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo osnutka Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na 
smučišču Straža, na občinskem svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA) 
 
 
Ad 6  

Ga Davorina je prosila za pojasnilo, kakšne so obstoječe cene in kakšne so spremembe, ki 
jih prinaša sklep. Na osnovi kratke razprave so člani statutarno pravne komisije sprejeli 
naslednji sklep: 
Člani statutarno pravne komisije menijo, da ni formalno-pravnih zadržkov za 
obravnavo Sklepa o določitvi cen programov  Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in 
obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, na občinskem 
svetu.  

Glasovanje: SOGLASNO (3 ZA) 
 
 
Ad 7 Razno 
Postopek za rešitev pobud v evidenci  

V okviru obravnave navedene teme, so bili sprejeti sledeči sklepi: 
1. Ugotavlja se, da Poslovnik občinskega sveta pobud v evidenci ne predvideva; 
2. Predlaga se, da se v prihodnje upošteva določbe Poslovnika: 

a) član občinskega sveta se opredeli, ali je z odgovorom /realizacijo pobude zadovoljen 
ali ne;  

b) če ni zadovoljen lahko zahteva dodaten odgovor/realizacijo do naslednje seje;  
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c) če z dodatnim odgovorom / realizacijo ni zadovoljen, lahko predlaga, da se obravnava 
zadeva kot posebna točka na naslednji seji občinskega sveta, o čemer člani sveta 
glasujejo; 

3. strokovne službe občine naj izvedejo vsebinski pregled obstoječih pobud v evidenci, 
ugotovijo, katere so že realizirane in katere ne ter realizirane v kontaktu s tistim, ki jo je 
izpostavil, umaknejo iz evidence. 

Nerealizirane pobude naj se v obstoječi obliki ne ohranjajo skozi vsa gradiva za občinske 
seje, predlaga se krajši način - zgolj z opombo, celotna pobuda pa naj se objavi denimo na 
spletni strani občine. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
Zapisala: Aleksandra Žumer 
 
        Predsednica komisije 

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

  


