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

Številka: 011-1/2011-21
 Datum:           10-12-2012 

 
Z A P I S N I K 

 
12. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v ponedeljek 10.12.2012 s 
pričetkom ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 
Ažman, Strgar Marija. 
Odsotni: Srečko Vernig 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Razno 
 
Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. (6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 2)  Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da so bili odgovori na vse sklepe, ki so bili sprejeti na 11.  seji 
Odbora za proračun in občinsko premoženje posredovani po e-pošti vsem članom odbora, na 
mizo pa je bila posredovana informacija o stanju natečenih sredstev iz naslova turistične takse v 
proračun ter podatke o neplačnikih na dan 7.12.2012 ter dopolnitev odgovora glede javnih WC-
jev. 
Člane odbora je pozvala naj podajo svoje mnenje glede odgovorov. 
 
Janez Brence:  
- Z odgovorom povezanim s podrobno analizo in obrazložitvijo zelo visokih stroškov 

predvidenih v letu 2013, povezanih z javnim WC-jem (elektrika, komunalne st., čiščenje …) je 
zadovoljen, vendar glede na visoke stroške vzdrževanja predlaga, da se za oba javna WC-ja 
opravi javni natečaj za oddajo v najem. Preveri pa naj se tudi ali stroške čiščenja prostorov 
MIR v Športni dvorani v deležu krije tudi Občina Bohinj. 

- Z odgovor,o povezanim z obrazložitvijo stroška najema radarja 10,000 €, kako je izračunana 
cena najema radarja, koliko ur je bil radar najet, koliko je vrednost radarja v primeru nakupa 
je zadovoljen, vendar glede na visoke stroške daje v razmislek, da bi z rebalansom zagotovili 
sredstva za nakup avtomobila z radarjem. 

 
- Iz podrobnega pojasnila in analize stroškov povezanih s knjižnico na Bledu, je podal 

ugotovitev, da se je masa sredstev za plače iz leta 2010 na leto 2011 povečala za kar 9%, kar 
ni razumljivo glede na sprejete interventne ukrepe javnih financ. Iz pojasnil je razvidno tudi, 
da ima knjižnica  stroške iz naslova podjemnih pogodb in želi da se kopije posredujejo 
članom odbora. 

 

Ostali člani odbora niso imeli pripomb. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
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Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 11. seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje s pripombami: 
- Občina naj izvede poizvedovalni razpis oddaje javnih WC-jev, ki naj bo podlaga za 

odločitev ali je oddaja v najem smotrna ali ne. 
- Preveri naj se ali stroške čiščenja prostorov MIR v Športni dvorani v deležu krije tudi 

Občina Bohinj. 
- Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 naj se preveri možnost zagotovitve 

sredstev za nakup avtomobila z radarjem. 
- Direktorico Knjižnice Anton Tomaž Linhart Radovljica je potrebno pozvati, naj mase 

sredstev za plače v letu 2013 ne dvigujejo glede na ugotovitev, da se je masa sredstev 
za plače iz leta 2010 na leto 2011 povečala za kar 9%, kar ni razumljivo glede na 
sprejete interventne ukrepe javnih financ. Članom odbora za proračun in finance naj 
posredujejo kopije trenutno veljavnih podjemnih pogodb, ki jih ima Knjižnica ATL 
sklenjene. 

 
Točka 3)        Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da dopolnjen predlog odloka vsebuje večinoma spremembe za 
katere je občinska uprava sama ugotovila, da so potrebni popravki glede na to, da ostalih 
pripomb ni bilo. 
V nadaljevanju je podala svoje mnenje glede prikaza  razdelitve namenskih prihodkov za 
pokrivanje namenskih odhodkov. Meni, da v skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma, turistična taksa ni namenjena za čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč ( 60.000 
€ ), kot je v tabeli prikazano. Ravno tako koncesijska dajatev od iger na srečo v skladu z 
Zakonom o igrah na srečo ni namenjena za pokrivanje stroškov ( 55.000 € ) delovanja kulturnih 
društev. 
Pojasnila je tudi, da Turizem Bled v svojem planu za leto 2013 med svojimi odhodki, ne prikazuje 
6.000 € za pokrivanje ½ članarine Alpen pearls. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu Občine 
Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 z obveznimi 
prilogami. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo dodaten sklep, naj se 
z rebalansom proračuna za leto 2013 zmanjša konto prihodka 71419964 - 
Turizem Bled-povrnitev str. Alpen pearls za 6.000,00 €. 

 
Točka 2)  Razno 
 
Ni bilo razprave 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Z A P I S N I K 

12. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem,  

ki je bila v torek, 11.12. 2012, ob 17. 00 

 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora in člani Martin Merlak, Uroš 
Ambrožič, Nuša Vogelnik Holzner, Miran Vovk, mag. Leopold Zonik, Majda Loncnar,   
Ostali navzoči: Marjana Burja – oddelek za javne finance in splošne zadeve, Eva Štravs Podlogar 
– pri točki 3 in Matjaž Završnik -  pri točki 4.  
 
Predsednica Davorina Pirc je predlagala razširitev dnevnega reda in sicer: Sprejem Poslovnega 
načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo. S predlaganim so se člani odbora strinjali in sprejeli 
naslednji dnevni red:  
 
1. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
2. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
3. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
4. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo Bled 
5. Razno 
 
Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje odbora, z dne 8.11. 2012 
Pri obravnavi zapisnika sta člana odbora Uroš Ambrožič in Majda Loncnar imela vprašanja glede 
projekta ReNaTus. Ker bo ta projekt predmet obravnave v nadaljevanju seje, ko bo prisotna na 
odboru tudi direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar, to ni bilo  obravnavano pri tej točki 
dnevnega reda. Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik, so člani odbora soglasno sprejeli 
naslednji sklep:  
 
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 11. redne seje odbora z dne 
8.11.2012. 
Glasovanje:  7 prisotnih,  7 ZA  

 

Ad 2) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Člani odbora so obravnavali dopolnjen predlog Odloka proračuna Občine Bled za leto 2013 za 

področje gospodarstva in turizma. Člani odbora so se s predlaganim Odlokom o proračunu 

občine za leto 2013 za področje gospodarstva in turizma strinjali, za projekt ReNaTus pa so 

želeli več informaciji.  

Projekt ReNaTus - Seji odbora se je pridružila direktorica Turizma Eva Štravs Podlogar, ki je 

ponovno predstavila potek projekta in nekatere dogovore o bodoči organiziranosti dela med 

Turizmom Bled in TNPjem na lokaciji TNPja. Povedala je, da je vrednost projekta preko 800.000 

€, sistem financiranja projekta 85 % EU sredstva, 15 % sredstev  prispeva vseh 18 gorenjskih 

občin.  

Člani odbora podpirajo ta projekt, vendar so izpostavili veliko vprašanj in dilem – ugotavljajo, da 

veliko zadev glede projekta ReNaTus še ni dorečenih, zato so predlagali, da se še pred Občinskim 

svetom (predlog petek popoldne) organizira sestanek z vodstvom Občine Bled, TNPja Bled in 

člani Odbora za gospodarstvo in turizem.   

Po razpravi so člani Odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednja sklepa:  
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1. Še pred Občinskim svetom se organizira sestanek z vodstvom Občine Bled, TNPja 

Bled in člani Odbora za gospodarstvo in turizem, kjer se predstavi finančno 

konstrukcijo projekta ReNaTus in organizacijsko izvedbo projekta ReNaTus, 

dejavnost in način poslovanja novega visitors centra in bodoče stroške 

obratovanja, vključno z najemnino.   

2. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine 

Bled, da sprejme Odlok o proračunu občine Bled za leto 2013 z obveznimi 

prilogami v delu, ki se nanaša na za področje gospodarstva in turizma.  

Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 3) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
 Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013 je predstavila direktorica Eva Štravs Podlogar.  Člani 

odbora so v razpravi poudarili predvsem naslednje: 

- direktorica v prihodnje predstavi poslovanje zavoda tudi v obliki bilance uspeha v 

primerjavi na sprejet plan zavoda, 

- člani odbora ugotavljajo, da turizem na Bledu glede na posredovane podatke beleži 

povečan obseg prometa,  ustvarja pa velik minus. Glede na predstavljene finančne 

rezultate člani odbora ugotavljajo, da ni prave odločitve kaj Bled potrebuje in kaj prinaša 

profit – nekaj torej ni prav z usmeritvami Bleda na področju turizma. Dejstvo je, da je 

tržišče  bolj zahtevno, nočitve rastejo, minus pa se povečuje. Nekaj bo potrebno nujno 

ukrenit:  

- ali ima Bled strategijo za ruske goste in kaj jim ima ponuditi iz naših trgovin? Eva Štravs 

Podlogar: gostje Rusije morajo imeti vize, večina gostov iz Rusije prihaja preko agencij, 

njihova  priljubljena destinacija so zdravilišča, Bled pa je žal največkrat samo prehodna 

destinacija za obisk in oglede. Zaveda se, da bi morali imeti dodatno ponudbo (tudi 

trgovsko) za ruskega gosta.   

- Člani odbora so bili ogorčeni nad informacijo, da Vila Bled v letu  2013 ne bo odprta. Zato 

pozivajo župana Fajfarja, da zahteva od države, da prestižen turistični objekt, kot je Vila 

Bled, posluje že v letu 2013.  V času recesije je neodgovorno s strani države, da izpušča še 

možno pridobivanje prihodka in nove, produktivne zaposlitve v turizmu.  

- Dr.Zonik je izpostavil plačevanje NUSZja - člane odbora zanima, kako je s plačilom 

NUSZja in kdo so največji dolžniki na področju gospodarstva in terjajo od občinske 

uprave odgovor do naslednje seje odbora. Zahtevajo, da se do neplačnikov ukrepa 

dosledno v skladu z veljavno zakonodajo.  

- Nuša Holzner seznani Evo Štravs Podlogar o borzi v Berlinu, kjer bo dovoljena direktna 

prodaja turističnim agencijam.  

- Predsednica odbora Davorina Pirc je ponovno opozorila na nizke stroške, ki jih Turizem 

Bled namenja v propagando in reklamo Bleda v strukturi svojih stroškov - predlagajo 

povezavo  z Zavodom za kulturo in postavitev velikih plakatov in jumbo plakatov na 

pomembnejših lokacijah, vpadnicah  v Slovenijo.  

 

Eva Štravs Podloga je člane odbora seznanila še z naslednjim:  

- Z novim letom se STO ukinja, nastala pa je nova javna agencija SPIRIT, kjer bo ena izmed 

dejavnosti te agencije tudi turizem – vlada je za v.d. direktorja te agencije imenovala 

Boštjana Skalarja.  
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- Vezano na ukinjanje avio povezave Ljubljana – Brnik so predstavniki slovenskega 

turizma s skupnimi napori uspeli prepričati angleško agencijo INGAMS, da bo od  maja 

do konca septembra v Slovenijo vozila angleške turiste. Na naslovnici revije te  agencije 

je za leto 2013 podoba Bleda.  

 

Po razpravi so člani odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednje sklepe:  

 

1. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem pozivajo župana Fajfarja, da zahteva od 

države, da prestižen turistični objekt, kot je Vila Bled, posluje že v letu 2013.   

2. Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo postavitev velikih plakatov in 

jumbo plakatov s podobo Bleda na pomembnejših lokacijah, vpadnicah  v 

Slovenijo. Da bi do realizacije teh postavitev prišlo, člani odbora predlagajo 

sodelovanje Turizma Bled in Zavoda za kulturo Bled.  Člani odbora predlagajo 

sestanek v januarju 2013, kjer bi se o tem dogovorili.  

3. Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine 

Bled, da sprejme Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2013.  

 

Glasovanje:  7 prisotnih,  7 ZA  

 
 
 
Ad 4) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 za Zavod za kulturo  
Predstavitev poslovnega načrta Zavoda za kulturo je predstavil direktor Matjaž Završnik.  
Predstavil je:  

- načrtovane investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani, 
- že izpeljane aktivnosti glede postavitve jumbo plakatov in se strinjal za sestanek in 

dogovor o tem,  
- vpeljavo sistema avdio vodenja v 10 jezikovnih verzijah za na grad,  
- nadgrajevanje prireditev in dogodkov na gradu in v Festivalni dvorani,   
- ureditev grajskega parka – operativno bo Zavod za kulturo sodeloval pri oblikovanju 

Krajinsko urbanističnih izhodišč, 
- plan, da se za na Blejski grad nabavi defibrilator in da se izvede izobraževanje o uporabi 

le tega.    
 

Po razpravi so člani odbora za gospodarstvo in turizem sprejeli naslednji sklep:  

Člani odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da 

sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto 2013.   

 

Glasovanje:  7 prisotnih,  7 ZA  

 
Ad ) Razno  

- Glede na to, da Odbor za gospodarstvo in turizem ne obravnava točke dnevnega reda 

»Seznanitev s Krajinsko urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera«,  

člani odbora pozivajo  občino in pripravljavce, da o izhodiščih tega prostorskega 

dokumenta seznanjajo   občane in celotno gospodarstvo Bleda, da lahko sodeluje pri 

pripravi učinkovitih rešitev – obvezno je o tem sproti seznanjati občane in celotno 

gospodarstvo v Blejskih novicah.  

- Nuša Holzner ugotavlja, da so pločniki na Mlinem v katastrofalnem stanju in da športniki 

in drugi, ki tečejo okoli jezera, morajo teči po cesti, kar pa je nevarno.  



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

- Novoletni utrip Bleda – še vedno se čez dan ne čuti tega utripa, za novoletne lučke pa 

predlagajo, da se prižgejo takoj, ko se prične delati mrak, ko je glavnina dnevnih 

obiskovalcev še na Bledu in ko se sprehaja glavnina turistov in domačinov.  

- Da bi se popestril novoletni sejem in ponudba v tem času tudi na Bledu, člani odbora 

predlagajo, da stojničarjem, ki želijo razstavljati ob novoletnem času na Bledu, stojnice 

odda Bled  zastonj, dokler prireditev ne bo zaživela.     

- Nekateri člani odbora menijo, da ni modro, da se je tradicionalni novoletni koncert 

premaknil na 30.12., ker se mu s tem jemlje že dosežen prestiž.   

- Predsednica odbora je predlagala, da se tudi na Občinskih svetih občine pije voda iz pipe 

in ne flaširana voda – če je možno naj se to realizira že na tej seji. S tem se reklamira 

dobra blejska voda,  ker nas spremljajo preko TV ekranov tudi ljubdje izven naše občine.  

  

Člani odbora za gospodarstvo in turizem so na predlog Nuše Holzner sprejeli sklep, da se 

na razpis Občine Bled za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013  za častnega občana 

prijavi gospoda Petra Florjančiča. Obrazložitev k sklepu dodatno posredujejo  člani 

odbora.   Ta sklep Odbora za gospodarstvo in turizem šteje že kot uradna prijava Komisiji 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

 

Ob koncu seje odbora je predsednica vsem članom zaželela srečno, zdravo in uspešno leto 2013. 

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
Zapisala: Marjana Burja                             Predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem   
                                                         Davorina Pirc  
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     Številka: 011-4/2011-22  
      Datum: 14.12. 2012  

 
ZAPISNIK 

 
12. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 13. 12. 2012, ob 17. uri v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc, Janez Petkoš 
Opravičeno odsotni: Anton Omerzel, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe, Damjan 
Černe in dr. Andreja Zapušek Černe (oba adkrajine d.o.o.) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
5. Razno 
Začetek seje: ob 17.00, zaključek seje: ob 18.40 
 
K točki 1: Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Janez Petkoš, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po 
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red. Člani odbora so se 
strinjali, da se zaradi prisotnosti poročevalcev točka 4 obravnava pred točko 3 dnevnega reda. 
Predsednik odbora je predlagal potrditev ustrezno preštevilčenega dnevnega reda.  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 2: Pregled in potrditev Zapisnika 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012 
Člani odbora na Zapisnik 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 11. redne seje Odbora z dne 8. 11. 2012. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 3: Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega 
jezera 
Obrazložitev sta podala izdelovalca dr. Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe, predstavnika 
krajinsko arhitekturnega podjetja adkrajine d.o.o..  
V razpravi je predsednik odbora izrazil predlog, naj se na obali uporabljajo v čim večji meri 
naravni materiali in poudaril svoj doprinos pri parkovnih zasaditvah med leti 1980 in 2000. 
Davorina Pirc je izrazila predlog, naj se tematika predvsem kar zadeva prometno ureditev 
obravnava tudi v širšem krogu med prizadetimi uporabniki prostora in izpostavila delovanje 
Diagnostičnega centra Bled in njegovih potreb po dostopu. Člani odbora so predlagali, naj se v 
strokovnih podlagah prikaže tudi vodne izvire, ki so nekoč tekli v jezero in bi jih bilo tudi v 
prihodnje smiselno oživiti. Strinjali so se, da bi občina kratek povzetek krajinsko urbanističnih 
izhodišč objavila v Blejskih novicah in s tem seznanila tudi širšo javnost.   
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Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da se seznani s Krajinsko urbanističnimi izhodišči za urejanje obale 
Blejskega jezera. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 4: Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
Obrazložitev odloka je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. V razpravi je mag. Slavko 
Ažman podal predlog, naj se poskuša sredstva, pridobljena na razpisih s področja kmetijstva, 
uporabiti tudi za ukrepe varstva okolja, npr. za subvencioniranje kmetov, ki ekološko kmetujejo 
v vodozbirnem območju Blejskega jezera. Predsednik odbora je predlagal, naj se del dohodka 
Zavoda za kulturo iz naslova Blejskega gradu nameni za širšo infrastrukturo – Severno 
razbremenilno cesto Bleda, saj na grad dnevno pripelje okoli 15 avtobusov oz. preko 700 
obiskovalcev, kar posebno v sezoni predstavlja veliko obremenitev in povzroča zastoje na 
Prešernovi cesti. Poudarja, da se zaveda, da je to velik projekt, ki ga mora občina izpeljati skupaj 
z Ministrstvom za kulturo. Drugih vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po 
razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013. 
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0 
 
K točki 5: Razno 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 18.40 
uri zaključil. 
 
 
Zapisala: Saša Repe 
 
               Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
                  Janez Petkoš 
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Z A P I S N I K 
11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 13.12. 2012  ob 17. uri 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora 
(od 1720 naprej),  Bojana Pipan, Pavla Zupan, Vanja Piber   
Opravičeno odsotni: Anton Mežan, Milan Rejc  
Ostali navzoči: Matjaž Završnik – pri 3. točki dnevnega reda 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je najprej opozorila, da je pri vabilu 
prišlo do tiskarke napake, in sicer  gre za 11. sejo Odbora za družbene dejavnosti  in  ne 12. sejo. 
Temu primerno se spremenijo tudi številke v dnevnem redu. 
 
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 10. redne seje  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
4. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
5. Razno 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 11. redne seje 
Predsednica je predlagala, da se 3. in 4. točka dnevnega reda zamenjata. 
Člani odbora so se s tem strinjali in potrdili naslednji dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 10. redne seje  
3. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
5. Razno 
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 10. seje odbora z dne 8. 11. 2012 
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 
 
Potrdi se zapisnik 10. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 8. 11. 2012. 
Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA 
 
 
Ad 3) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled  
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik.  
Pavla Zupan je pohvalila dejavnost in urejenost Blejskega gradu. Na njeno pripombo, da edino 
pot bi bilo potrebno urediti, je Matjaž Završnik dejal, da je ureditev poti planirana v 
nadaljevanju. Karmen Kovač je zanimalo, ali na poti med Grajskim kopališčem in gradom kaj 
veliko uničujejo količke. Matjaž Završnik je dejal, da so jih  do sedaj morali zamenjati že 26. Ne 
gre samo za vandalizem, temveč tudi za razno otroško igro, ko se družine z otroki sprehajajo po 
tej poti.  Je pa v zadnjem času tega vedno manj, že dolgo ni bilo potrebno zamenjati 
poškodovanega stebrička. 
Po razpravi  so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli sklep, da predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme naslednji  predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo Bled za leto  
2013. 
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Glasovanje: 4 prisotnih, 4 ZA 
 
 
Ad 4) Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
 
Člani Odbora za družbene dejavnosti so obravnavali dopolnjen predlog Odloka o proračunu za 
leto 2013. Vinko Poklukar je dejal, da je Komisija za šport v sredo, 12.12.2012 na svoji seji 
sprejela dva sklepa glede proračunskih sredstev  za področje sofinanciranja dejavnosti športnih 
društev v proračunu za leto 2013.  

1. predlog je, da se sredstva znotraj proračunske postavke 20180107 prerazporedijo med 
konti (priloga št. 1) 

 
2. predlog je, da se  v Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2013 za področje športa 

upoštevajo naslednje spremembe (priloga št.2):  
- povečanje  sredstev na proračunski postavki 20080107 -  sofinanciranje programov športa  v 
višini 50.000 €, 
- znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje obratovalnih stroškov 
športno turistične infrastrukture  v višini 50.000 €. 
 
V razpravi so člani odbora dejali, da se ne strinjajo, da se nižajo sredstva za področje športa, kot 
je to trend zadnjih nekaj let, saj je šport  najboljša preventiva pred slabimi vplivi na mladino. Po 
razpravi  so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejeli naslednje predloge sklepov in  
predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da jih sprejme: 
 

1. Odbor za družbene dejavnosti potrjuje Letni program športa v Občini Bled za leto 
2013, ki ga je sprejela Komisija za šport z dne 12.12.2012 in predlaga Občinskemu 
svetu Občine Bled, da ga sprejme.  
 

2. Odbor za družbene dejavnosti na osnovi sklepa Komisije za šport z dne 12.12.2012 
predlaga Občinskemu svetu Občine Bled naslednje spremembe Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2013 za področje športa  in sicer:  

- povečanje  sredstev na proračunski postavki 20080107 -  sofinanciranje 
programov športa  v višini 50.000 €, 

- znižanje sredstev na proračunski postavki 20150102 – sofinanciranje 
obratovalnih stroškov športno turistične infrastrukture  v višini 50.000 €. 
 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013 z 
obveznimi prilogami in zgoraj navedenimi  dopolnitvami za področje športa. 

 
Glasovanje: 5 prisotnih, 5 ZA 
 
 
Ad 5) Razno 
Karmen Kovač je dejala, da bi bilo dobro, da bi bila v januarju 2013 seja Sveta glasila  Blejske 
novice. 
 
Seja je bila zaključena ob 1815 uri. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti: 
                  Karmen Kovač  
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 Datum: 18.12.2012 
 

Zapisnik 
 

12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek, 18. 
decembra 2012, ob 16.45 uri, v mali sejni sobi Festivalne dvorane I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Jana Špec, 
Davorina Pirc in 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. Sprejem dnevnega reda  
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje  
3. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
4. Razno 
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 1/12: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme  
dnevni red 12. redne seje.  
 
 
Točka 2:     Sprejem zapisnika prejšnje seje 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo.   
 
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 2/12 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme  
zapisnik 11. redne seje z dne 19.11.2012. 
 
 
Točka 3:     Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
 
Predsednik komisije uvodoma pojasni, da na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja v regiji potekajo aktivnosti za ustanovitev novega Razvojnega sveta 
gorenjske regije.  
 
Občinski svet občine Bled je na 7. redni seji dne 28.2.2012 sprejel Odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta Gorenjske regije in hkrati v Razvojni svet nominiral župana Občine Bled.  
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Postopek volitev poteka dvostopenjsko in sicer najprej kot kandidacijski postopek na nivoju 
občin, zbornic in NVO stičišč, ter sedaj kot potrjevanje list kandidatov na občinskih svetih.  
Na podlagi prispelih kandidatur (18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva, 9 
predstavnikov nevladnih organizacij) je Regionalna razvojna agencija Gorenjska pripravila 
skupno listo kandidatov in glasovnico.  
 
Občinski sveti izvedejo volitve članov najkasneje do 28. februarja 2013. Občine pošljejo 
zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah na RRA, ki ugotavlja izide 
glasovanja v regiji. Razvojni svet mora potrditi večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino 
prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije. Svet je konstituiran na prvi seji, 
na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.  
 
V prilogi je skupna lista kandidatov za glasovanje o članih razvojnega sveta o katerih glasuje 
občinski svet, predhodno pa poda svoje mnenej komsija. Občinski svet bo glasoval za skupno 
listo. Glasuje se z ZA ali PROTI, volitve so tajne. 
 
SKLEP 3/12 
Komisija mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglaša s predlagano skupno listo 
kandidatov.  
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Bled da potrdi listo kandidatov za volitve v 
Razvojni svet gorenjske regije. 
 
 
Točka 4.     Razno 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.55 uri. 
 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
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Datum: 18-dec-2012 

 
 
 

ZAPISNIK 
12. redne seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila  v torek, 18. 12. 2012, ob 16.30, v mali 
sejni sobi Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 

 
 
 

Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, Karmen 
Kovač in 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 vsi člani člani, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
Predsednik člane uvodoma seznani s predlogom, da se na dnevni red uvrsti obravnava dveh 
novih točk in sicer Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta, ki je 
pomotoma izpadla iz vabila in Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah 
ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so ga člani prejeli na sejo.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
3. Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled     
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
5. Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
6. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
7. Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
8. Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera 
9. Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
10. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s 

komunalnimi odpadki 
11. Razno 
 
Točka 1         Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
 
Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 1/12 
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 
 
Točka 2 Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje komisije, z dne 12.11.2012 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 2/12 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 11. redne seje z dne 12.11.2012. 
 
 
Točka 3      Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled     
 
Člani komisije so po pregledu predloga Poslovnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/12 
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Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled. 
 
Točka 4 Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013     
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP 4/12 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013.  
 
Točka 5 Sprejem dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020 
 
Člani komisije so po pregledu dopolnitev na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 5/12 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
dopolnitev Občinskega razvojnega programa 2009 – 2020. 
 
 
Točka 6 Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled 
 
Člani komisije so po pregledu poslovnega načrta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 6/12 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Poslovnega načrta za leto 2013 Turizma Bled.  
 
 
Točka 7 Sprejem Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled 
 
Člani komisije so po pregledu poslovnega načrta na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 7/12 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Poslovnega načrta za leto 2013 Zavoda za kulturo Bled. 
 
 
Točka 8 Seznanitev s Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega 
jezera 
 
Člani komisije so po pregledu krajinsko–urbanističnih izhodišč na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 8/12 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s 
Krajinsko-urbanističnimi izhodišči za urejanje obale Blejskega jezera. 
 
 
Točka 9 Volitve Razvojnega sveta gorenjske regije 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 9/12 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za izvedbo 
Volitev Razvojnega sveta gorenjske regije. 
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Točka 10 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s 
komunalnimi odpadki 
 
Člani komisije so po pregledu predloga Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 10/12 
Statutarno pravna komisija je proti obravnavi Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki, saj je komisija prejela 
gradivo na samo sejo, zaradi česar ne morejo kvalitetno opraviti pregleda Sklepa in 
podati svoje mnenje. 
 
 
Točka 11        Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


