
 
Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 
Številka: 011-1/2011-21

 Datum:                8.11.2012 
 

Z A P I S N I K 
 
11. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012 in 
sicer s pričetkom ob 17.00 v poročni dvorani, nato nadaljevanje ob 18.40 v zgornji sejni sobi 
na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig (prisoten od 17.00  
do 18.30), Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko Ažman, Strgar Marija. 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

  stran: 
1.  Sprejem predloga Odloka o proračunu občine Bled za leto 2013; Priloga 
2.  Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 28.8.2012; 6-9 

3.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 66-77 

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

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



                       

 

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

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

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

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

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

skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled opravi javna 
razprava. 

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

 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so sprejeli tudi sledeče sklepe:  

1. Do naslednje seje Odbora za proračun in občinsko premoženje naj strokovne 
službe občine Bled pripravijo: 
a) podrobno analizo in obrazložitev zelo visokih stroškov predvidenih v letu 

2013, povezanih z javnim WC-jem (elektrika, komunalne storitve, čiščenje 
…).  

b) podrobno obrazložitev stroška najema radarja 10,000 €, kako je izračunana 
cena najema radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost radarja v 
primeru nakupa. 

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

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

 
Točka 2)  Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora z dne 28.8.2012; 
 
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je Infrastruktura Bled d.o.o. posredovala odgovor glede 
sprejetih sklepov na 10. seji Odbora za proračun in občinsko premoženje. 
 
SKLEP: Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje zavezujejo podjetje Infrastrukturo 
Bled d.o.o. da na vsako sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje posreduje 
informacijo o realizaciji sklepa sodišča vezanega na izterjavo dolga podjetja B-RAI-N, d.o.o. 



                       

 

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

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

stroške. 
 
Skladno z dogovorom med WTE in koncesionarjema bomo prejeli za investicije dobropis v 
višini 250.927,94 EUR in bo naša obveznost iz tega naslova znašala še 263.110,80 EUR – 
vir pokritja v letu 2013 sta PP 201170206 (Gradnja in obnova meteorne kanalizacije) in 
20170303 (Gradnja in obnova fekalne kanalizacije).  
Obveznostim za pokritje obratovalnih stroškov je potrebno najprej odšteti znesek, ki ga bo po 
sporazumu poravnala Občina Gorje v višini 265.966,60 EUR. Občina Gorje bo svojo 
obveznost poravnala v štirih enakih obrokih v naslednjih štirih letih, tako da imamo v letu 
2013 že načrtovan prihodek v višini 66.500,00 EUR (konto 74010106). 
Občini Bled ostaja 877.914,80 EUR obveznosti za obratovalne stroške, ki jih bo prav tako 
poravnala v štirih enakih obrokih (teoretično 219.478,70 EUR) v naslednjih štirih letih – vir 
pokritja v letu 2013 je PP 20170201. 
Trend prihodkov iz tega naslova se zadnji dve leti povečuje, medtem ko se odhodki nižajo in 
že na dan 7. 11. 2012 ugotavljamo presežek letošnjih prihodkov nad letošnjimi odhodki v 
višini približno 130.000 EUR. Pozitiven trend se še nadaljuje in ocenjujemo, da bo dosegel 



                       

 

razliko v višini 170.000 EUR, kar pomeni, da bi morali za poplačilo obveznosti do WTE v 
naslednjih štirih letih zagotoviti še dodatnih 50.000 EUR letno iz lastnih sredstev proračuna. 
 
V nadaljevanju je Franci Pavlič opozoril glede Mrakove domačije: v zapisniku ni navedeno, 
da je na 11. seji podžupan opozoril, da je stanje objekta -  Mrakova domačija izredno slabo in 
nevarno (odpadanje kritine s strehe …) in da je nujno potrebno takoj pristopiti k sanaciji 
objekta. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 
6 ZA, 0 PROTI): 
1Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 10. seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje s pripombo Francija PavličA. 
 
 
Točka 3)       Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 
 
Uvodne obrazložitve je podala Barbara Jančič, Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
a) Odkup zemljišč parc.št. 312/18, 312/19 k.o. Želeče 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine 
Bled da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 312/18 k.o. Želeče v 

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

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

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

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

ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste, kot informacijo. 
 



                       

 

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

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

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

za leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

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

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

ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Seliške ceste, kot informacijo. 
 
e) Odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 277/1, 278/1 k.o. Bled 

 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 

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

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

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
Točka 6)        Razno 

 
Ni bilo razprave 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 

  



                       

 

Z A P I S N I K 

11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem,  

ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012, ob 17. 00 

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

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

 
 
Ad 1) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 

Uvodno obrazložitev predloga celotnega proračuna za leto 2013 je predstavil direktor 

občinske uprave Matjaž Berčon na skupni predstavitvi z Odborom za proračun in občinsko 

premoženje. V razpravi so člani obeh odborov največ pozornosti namenili predstavitvi 

regijskega projekta ReNaTus – proračunska postavka 201307 – planirana sredstva za 

leto 2013 v višini 407.155 €  

Davorina Pirc: člani odbora za gospodarstvo in turizem podpirajo  projekt, vendar želijo več 

informacij o ReNaTusu, ki se seli iz centra Bleda in bo občino stal v dveh letih cca 200.000 €. 

Matjaž Berčon: to je projekt, ki nastaja že kar nekaj let, predstavlja interesno povezavo TNP-

ja in Turizma Bled. Ko pa je Turizem Bled pridobil status regijskega destinacijskega 

turističnega centra za Gorenjsko, se je intenziteta dela na tem projektu povečala. Pokazala 

se je namreč možnost, da projekt ReNaTus postane regijski projekt vseh 18 občin Gorenjske 

in sofinanciran v višini cca. 70 % oz. skoraj 600.000 € iz ukrepa Razvoj regij, dobrih 43.000 € 

prispeva ostalih 17 občin Gorenjske, Občina Bled pa zagotovi v 2 letih cca. 200.000 €.  

Projektantska ocena projekta je cca. 800.000 €. Z izgradnjo turistično informacijskega centra 

se bo poskušalo goste, ki vstopajo na Bled, informirati in zadržati čim dalj časa na Bledu.  

Jana Špec: veseli jo, da občina Bled podpira turistični projekt in da bo ta »visitors« center 

namenjen predvsem turistom, ki prihajajo na Bled z avtom, za vse ostale goste Bleda pa ta 

center ne bo tako pomemben. Opozori, da mora Bled imeti TIC in info  točko v centru Bleda, 

kjer gost dobi vse informacije o Bledu  - opozori, da je sedanja lokacija TIC točke na Bledu, ki 

se nahaja v prostorih TD Bled, premajhna in neustrezna. Pove še, da TD Bled med drugim 

omogoča delo TIC Bledu: brezplačni prostori, opravljena določena dela, nabava 

računalnikov. Zato apelira, da je v tem proračunu potrebno zagotoviti sredstva za povečanje 

obstoječega TIC centra v središču Bleda. Opozori še, da  pri TNP-ju oz. v ReNaTus-u ne 

more biti TIC ampak mora ostati TIC v središču Bleda.   



                       

 

Matjaž Berčon: Zaveda se, da je TIC na Bledu nujno potreben, vendar sočasno ni možno 

peljati dveh projektov. Za delovanje TIC Bled proračun občine Bled vsako leto zagotovi cca. 

64.000 €.  

Davorina Pirc: Meni, da je predstavljen projekt potrebno pogledati predvsem v luči 

funkcioniranja, kajti vložena sredstva morajo prinesti dodatno vrednost v smislu povečanja 

dejavnosti – predstavljen projekt člani odbora podpirajo po vsebini, kot podpirajo, da je Bled 

pridobil dobil status regijskega turističnega centra.  

Janez Fajfar:  Ni bila lahka pot, da je Bled pridobil ReNaTus kot regijski projekt 18 gorenjskih 

občin, zato ta projekt in ta sredstva zadržimo na Bledu in vzpostavimo vsebine, ki bodo na 

Bled in na Gorenjsko pripeljale čim več gostov. Zaveda pa se, da TIC tako kot je na Bledu, 

potrebuje posodobitev.  

Martin Merlak:  Bled mora stremeti za gosti, ki ostanejo dalj časa na Bledu – to pa lahko nudi 

predvsem TIC, zato meni, da je obstoječi TIC potrebno posodobiti.  

Janez Brence:  Pregledal je projektantski izračun za projekt ReNaTus in ugotovil izredno 

visoke predračunske zneske  npr.: za določeno vrsto oken – 5.000 €/okno, vrata, ki so 

usklajena z opremo cca 4.000 €/komad,  ipd. Meni, da so zneski v projektantskem izračunu 

nespodobni, zato je nujno potrebno projekt poceniti. Pripravljen je pri projektu sodelovati in 

pomagati. Bil pa je začuden tudi nad tem, da je v obrazložitvi prebral, da bo občina Bled v ta 

projekt vložila cca 200.000 €, zanima ga kaj bo po 10. letih z vložki občine.  Mnenja je, da se 

turizmu na Bledu iz proračuna namenja dovolj sredstev, v letih 2013 in 2014 bo turizem 

pridobil skupaj iz investicijo cca 1.750.000 €,  zato morajo biti turistični delavci zadovoljni. 

Matjaž Berčon:  Projekt je bil naročen s strani TNP-ja in ga je občina prevzela. Tudi sam je 

ugotovil zgoraj navedeno, zato je že angažiral druge strokovnjake za popise, ki bodo 

poskušali narediti vse, da se predstavljeni projekt poceni. Pove tudi, da je ustavljeno PZI 

projektiranje, ker je najprej potrebno racionalizirati osnovni projekt. Pove še, da so v 

proračunu številke, ki so bile prijavljene in pridobljene na razpisu. Če bo projekt nižji npr. za 

20 %, to pomeni tudi 20 % nižje sofinanciranje s strani regijskih sredstev in posledično tudi 

20 % nižja sredstva za proračun občine.   

Jana Špec: Predlaga, da če bo ta projekt za 20 % cenejši, naj se »prišparana« sredstva 

zagotovijo za modernizacijo obstoječega TIC-a.  

Matjaž Berčon: Koliko se bo privarčevalo, bo znano pred poletjem. Takrat bo občina namreč  

pripravila javni razpis za opremo. Berčon poudari še, da so sredstva regijskega sklada  

vezana samo na projekt ReNaTus.        

Po predstavitev regijskega projekta ReNaTus je Odbor za proračun in občinsko 

premoženje pričel z delom v drugih prostorih, Odbor za gospodarstvo in turizem pa je 

nadaljeval z delom.  

Uroš Ambrožič:  glede na to, da se bo pri TNP-ju delal ReNaTus predlaga, da se na 

promenadi ali v TIC Bledu naredi vsaj virtualna povezava s centrom ReNaTus in se to 

financira iz tega projekta. Morda v obliki virtualnega (mobilnega) kioska. 



                       

 

Matjaž Berčon je v nadaljevanju predstavil predlog proračuna Občine Bled za leto 2013 za 

področje gospodarstva in turizma. Zaveda se, da je v prihodnosti potrebno vsebinski koncept 

sofinanciranja gospodarstva nadgraditi.  

Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagali, da Občinski svet Občine 

Bled sprejme  naslednje predlog sklepov: 

4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 z njegovimi prilogami. 

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

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

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

 
Ad 3) Razno  
- Že nekajkrat so člani Odbora za gospodarstvo in turizem želeli podatke o o tem, kakšen 

je finančni priliv iz naslova turizma na Bledu in koliko turisti porabijo na Bledu. Direktorica 

Turizma Bled Eva Štravs Podlogar je članom odbora pripravila odgovor, katerega so člani 

dobili predhodno po mailu. Glede na posredovano, so člani odbora sprejeli naslednji 

sklep:  

Na naslednjo sejo Odbora za gospodarstvo in turizem se naj uvrsti samostojna 

točka dnevnega reda in sicer: Finančni priliv iz naslova turizma na Bledu.   

- Člane odbora je zanimalo, kakšna bo letošnja novoletna okrasitev Bled – ugotavljajo, da 

kljub vsem naporom ta okrasitev ni dobra – ponoči je Bled lep, veliko premalo pa se čuti 

decembrski utrip čez dan, zato člani odbora predlagajo, da se posveti pozornost 

okrasitve Bleda temu času.  

- Nuša Holzner je opozorila na izredno bučno proslavljanje noči čarovnic na Blejskem 

gradu – predlaga, da se  naj več pozornosti nameni okrasitvi gradu v novoletnem času.  

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

Londonu. 

- Člani odbora predlagajo, da se ponovno začne z aktivnostmi, da se božično-novoletni 

sejem prenese na prosto.  

 

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

Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   
                                                                           Davorina Pirc  



                       

 

Številka:  011-4/2011  
Datum:  08.11.2012  

 
 

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

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

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
7. Razno 
 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. 

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

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

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

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

Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0  



                       

 

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

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

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

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

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

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

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

e) Odkup 1/5 deleža na zemljiščih parc. št. 275/2, 277/1, 278/1 k.o. Bled 
Brez razprave so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da potrdi predlagani sklep. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
 
K točki 4: Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah  
 
Obrazložitev predloga odloka je podala Romana Starič. Članom odbora je pojasnila 
spremembe od faze osnutka, ki se nanašajo le na uskladitev besedila 5. člena odloka z 
določili sprememb 149. člena ZVO-1E, nastalih v času od faze osnutka do predloga odloka. 



                       

 

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

 
        
 
       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
         Janez Petkoš 
  



                       

 

 Z A P I S N I K 

10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 8.11. 2012  ob 19. uri 

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

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

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

Osnovnega zdravstva Gorenjske 
5. Razno 

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

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

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

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

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

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

 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 9. seje odbora z dne 30. 8. 2012 
 



                       

 

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

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

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

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

 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 

 
 

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

- Vinko Poklukar seznani člane odbora, da bodo v Zaki v kampu v sodelovanju s firmo 
Games Bled in Infrastrukturo Bled, seveda če bodo vremenski pogoji ugodni, 
pripravili tekaško progo, ki bo obratovala tudi v večernem času.  

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

- Vinko Poklukar: zanima ga, kako je s prostorom v Športni dvorani, kjer je bil fitnes – 
predlaga, da se ta prostor nameni športnim klubom v občini, ki v večini primerov 



                       

 

(razen veslačev, hokejistov in drsalcev) nimajo matičnih prostorov in imajo npr. 
pokale in vsa priznanja kar doma.  

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

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisali:                                                         
Marjana Burja  
Neja Gašperšič 
 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 
                 Karmen Kovač  
  



                       

 

 
       Datum: 12.11.2012 

 
Zapisnik 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje komisije, z dne 11.10.2012;  
2. Sprejem predloga pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov 

državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta; 
3. Razno 

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



                       

 

   
         Datum: 12-november-2012 

 
ZAPISNIK 
 
11. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 12. novembra 2012, ob 
18.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, 
Karmen Kovač  
Opravičeno odsoten: Anton Omerzel   
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, 
da je komisija sklepčna, saj so prisotni štirje od petih članov (Anton Omerzel se je opravičil), 
ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  
 
DNEVNI RED: 

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

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

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
6) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 
7) Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

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

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

 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje komisije, z dne 28.8.2012 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 28.8.2012. 
 
 
Točka 2: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013     
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP: 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013.  
 
Točka 3: Sprejem predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 



                       

 

Kerčmar opozori, da je v 3. točki 6. člena Odloka potrebno redakcijsko črtati besedo 
<državne<, s čimer se tako zaobjame celotni obseg koncesije za javno razsvetljavo. 
Omenjen redakcijski popravek je bil sprejet na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah z redakcijskim popravkom. 
 
 
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.  
 
 
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, 
oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
 
 
Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. 
 
 
Točka 7: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled. 
 
 
Točka 8: Sprejem predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 



                       

 

Eržen pripomni, da je potrebno drugi stavek v 8. členu Pravilnika redakcijsko popraviti in 
sicer iz razloga, da se voli dva elektorja in ne eden. Pravilni stavek se po novem glasi:<Za 
elektorja sta izvoljena kandidata, ki prejmeta največ glasov<. Omenjen redakcijski popravek 
je bil sprejet na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta z redakcijskim 
popravkom. 
 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Statuta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled. 
 
 
Točka 10: Sprejem Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Poslovnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 
 
Točka 11: Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk  
 


