
Zapisnik 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
ki je bila v ponedeljek, 11. februarja 2013, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni:  Janez Petkoš, Anton Mežan in Jana Špec   
Opravičeno odsotna:   Davorina Pirc in Miran Vovk       
Ostali prisotni:  župan Janez Fajfar in Andrej Eržen 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš, 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 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika prejšnje seje  
3. Potrditev mandata občinski svetnici 
4. Razrešitev in imenovanje člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 
5. Razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled 
6. Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013 
7. Razno 
 
 
Točka 1:  Sprejem dnevnega reda 13. seje       
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP 1/13: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red 
13. seje.  
 
Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje komisije, z dne 18.12.2012 
Eržen pove, da je pri zapisniku prišlo do napake pri navedbi, da je na seji bil prisoten Anton 
Mežan in da je iz liste pristonosti razvidno, da ga na seji ni bilo. Drugih pripomb in razprave na 
zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli: 
SKLEP 2/13: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 12. redne seje z 
dne 18.12.2012. 
 
Točka 3: Potrditev mandata občinski svetnici 
G. Petkoš pove, da je občinska volilna komisija zaradi odstopa svetnika Kresala ugotovila 
prenehanje njegovega mandata in sočasno ugotovila, da je mandat do prenehanja mandata tega 
sklica občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata , ki je podal soglasje, to je go. Brigita 
Šolar. Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli: 
Sklep 3/13: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme ugotovitveni sklep, da je občinskemu svetniku mag. Miranu 
Kresalu, Ribenska cesta 15, Bled, mandat člana občinskega sveta prenehal iz razloga 
odstopa po 7. alineji 1. odstavka 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme sklep, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za 
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste NSi- Nova 
Slovenija – krščansko ljudska stranka, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika. Občinski 
svet Občine Bled potrdi mandat novi članici občinskega sveta, Brigiti Šolar, s stalnim 



prebivališčem Cankarjeva cesta 25a, Bled. Brigita Šolar je dne 7.2.2013 podala izjavo, da 
sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Bled.  
 
Točka 4: Razrešitev in imenovanje člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma 
Predsednik Petkoš predlaga, da komisija predlaga občinskemu svetu, da se zaradi odstopa 
Kresala za članico Sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma, predlaga Brigita Šolar, 
prav tako pri naslednji točki, pri imenovanju v svet zavoda za kulturo. 
Ga. Špec opozori, da komisija ni pozvala strank za posredovanje predlogov za kandidate, da se 
sedaj sledi načelu določenega ključa in da se na to dejsto pred glasovanjem v občinskem svetu 
tudi opozori.  Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli: 
Sklep 4/13: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z odstopno izjavo, 
predlaga razrešitev mandata člana sveta Zavoda za kulturo Bled mag. Mirana Kresala in 
soglaša k imenovanju Brigite Šolar za članico sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 
turizma. 
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da ugotovi prenehanje mandata zaradi 
odstopa člana sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma, mag. Mirana Kresala 
in za čas do izteka mandata sestave sveta imenuje Brigito Šolar Cankarjeva 25a, Bled za 
članico sveta Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma. 
 
Točka 5:         Razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled 
Prav tako se zaradi odstopa mag. Mirana Kresala, za člana Sveta zavoda za Kulturo predlaga 
Brigito Šolar. Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli: 
Sklep 5/13: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z odstopno izjavo, 
predlaga razrešitev mandata člana sveta Zavoda za kulturo Bled mag. Mirana Kresala in 
soglaša k imenovanju Brigite Šolar za članico sveta Zavoda za kulturo Bled. 
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da ugotovi prenehanje mandata zaradi 
odstopa člana sveta Zavoda za kulturo Bled, mag. Mirana Kresala in za čas do izteka 
mandata sestave sveta imenuje Brigito Šolar Cankarjeva 25a, Bled za članico sveta Zavoda 
za kulturo Bled.  
 
Točka 6:      Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013 
Na objavljen razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2013 so prispeli naslednji predlogi 
– glej prilogo! Člani komisje so skupaj oblikovali in soglasno sprejeli naslednji: 
Sklep 6/13: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da se občinska priznanja za leto 2013 podelijo: 
ZLATA PLAKETA:  
Peter Florjančič 
SREBRNA PLAKETA:  
Viktor Ravnik 
Igor Šmid 
BRONASTA PLAKETA:  
dr. Peter Fajfar 
Niko Fabjan 
Jože Skumavec 
 
Točka 7:         Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 



 
Zapisal: 
Andrej Eržen                           

Janez Petkoš, l. r. 
Predsednik KMVVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik 12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v četrtek, 14. 2. 2013, ob 16. uri, v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik odbora 
(od 1620 naprej),  Bojana Pipan, Pavla Zupan, Vanja Piber, Anton Mežan, Milan Rejc  
Ostali navzoči: Matjaž Berčon (k 1. točki dnevnega reda), Andreja Novšak (k 4. točki dnevnega 
reda), Igor Justin (k 6. točki dnevnega reda), Polona Zalokar, Neja Gašperšič 
 
Ad 1) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans I 
V združenem  delu seje Odbora za gospodarstvo in turizem ter Odbora za družbene dejavnosti je  
direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog rebalansa I proračuna  
Občine Bled za leto 2013. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi rebalansa ter poudaril 
ključne razloge za spremembe na proračunskih  postavkah proračuna za leto 2013. 
Člani Odbora za družbene dejavnosti v razpravi niso imeli pripomb. Sprejet je bil sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans I z 
obveznimi prilogami. 
Glasovanje: 6 prisotnih, 6 ZA 
 
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji. Predsednica Odbora za družbene 
dejavnosti Karmen Kovač je najprej opozorila, da je pri vabilu ponovno prišlo do tiskarske 
napake, in sicer gre za 12. sejo Odbora za družbene dejavnosti in ne 13. sejo. Temu primerno se 
spremenijo tudi številke v dnevnem redu. Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen 
Kovač je predlagala naslednje zamenjave točk dnevnega reda: 
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2013 – rebalans I 
2. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
3. Sprejem Zapisnika 11. redne seje  
4. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

– 1 
5. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Bled 
6. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2 
7. Razno 



 
Ad 2)  Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
Člani odbora so spremenjeni  dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 3) Pregled in potrditev Zapisnika 11. seje odbora  
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 
Potrdi se zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 4) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec – 1 
Kratko obrazložitev sprememb v pravilniku je podala Andreja Novšak, ravnateljica Vrtca Bled. 
Razprave ni bilo. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
naslednje predloge sklepov: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1 po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec – 1. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 5) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Bled 
Kratko obrazložitev vsebine pravilnika je podal Toni Mežan. Razprave ni bilo. Člani odbora so 
sprejeli naslednji sklep: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
naslednji predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Bled. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 6) Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2 
Kratko obrazložitev sprememb v pravilniku je podal Igor Justin. V pravilniku je poudarjena 
težnja po čimbolj pravični razdelitvi proračunskih sredstev in  poudarek je na številu vpisanih 
otrok in mladine v športna društva in klube  iz blejske občine. V razpravi je Vinko Poklukar dejal, 
da je v ponedeljek, 18. 2.,  sklicana seja Komisije za šport, ki bo spremembe pravilnika pregledala 
in podala morebitne pripombe. V lanskem letu se mu zdi nerazumljiv sistem razdelitve sredstev, 
ko so marca 2012 dobili vsi trenerji enak znesek, ne glede na obseg dejavnosti. Odgovorjeno mu 
je bilo, da je bil ta znesek neke vrste akontacija, ker še ni bil sprejet pravilnik, potem pa so dobili 
še poračun na podlagi novega pravilnika. V razpravi je Bojana Pipan vprašala, kako naj KS Zasip 
pridobi sredstva za organizacijo olimpijade v Zasipu. Igor Justin ji je odgovoril, da naj  na javni 
razpis prijavijo športno prireditev.  
Po seji odbora je bilo ugotovljeno, da  pri predstavitvi  pravilnika ni bila obrazložena še ena 
dopolnitev, ki tudi še ni navedena v gradivu.  V petek, 15. 2. je bila izvedena korespondenčna 
seja. Vsem članom odbora je bila poslana elektronska pošta z dopolnitvijo pravilnika. 
Obrazložitev: Pri številu tekmovalcev se želi upoštevati vse vrhunske športnike, in ne le tiste, ki 
so stari nad 20 let. V 1. alineji, pod točko 2.1. Kazalci za razširjenost športne panoge, ki se glasi: 
- število športnikov do starosti 20 let, s prebivališčem v občini in z državljanstvom Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ 
so že zajeti tudi vrhunski športniki, ki imajo prebivališče v občini in državljanstvo RS, niso pa 
zajeti morebitni vrhunski športniki do starosti 20 let, ki nimajo prebivališča v občini. Zato se 
predlaga omenjena sprememba, s pojasnilom v oklepaju, katerega namen je, da se vrhunski 



športniki do starosti 20 let, s prebivališčem v občini, ne bi slučajno vrednotili dvakrat. Po 
razpravi so člani odbora  sprejeli naslednja sklepa: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled naslednje 
dopolnitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2, in sicer: 
V prilogi pod točko 2.1. Kazalci za razširjenost športne panoge: se besedilo, ki se glasi 
»število vrhunskih športnikov nad starostjo 20 let« nadomesti z besedilom: »število 
vrhunskih športnikov (brez vrhunskih športnikov do starosti 20 let, ki imajo prebivališče v 
občini in državljanstvo RS)« 
 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
naslednje predloge sklepov – z dopolnitvijo: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša z obravnavo Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini 
Bled – 2 po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme čistopis priloge Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled. 

Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
Ad 7) Razno 
- Vinko Poklukar je vse prisotne povabil na koncert v petek  8.3., ki ga organizirata dva 

športna kluba in dva gasilska društva. 
- Bojana Pipan je prav tako povabila vse prisotne na Olimpijado, ki bo potekala 23. in 24. 

februarja v Zasipu. 
 
Seja je bila zaključena ob 1710 uri. 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič 

Karmen Kovač, l. r. 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti 

 Številka: 011-1/2011-26  
Datum:           10-12-2012 

 
Z A P I S N I K 
13. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek, 14. 2. 2013, ob 
17.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje) in nadaljevanje ob 18.00 v poročni dvorani. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 
Ažman, Strgar Marija, Srečko Vernig (do 18.00). 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Irena Gogala, Toni Mežan, Matjaž Berčon. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje 
3. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
4. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 
5. Seznanitev z obveznostmi JP Infrastruktura Bled, d. o. o., iz naslova sredstev v upravljanju 
(gradivo prejmejo samo člani odbora) 
6. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v 
občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 



Občini Bled 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013– 
rebalans I 
8. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
9. Razno 
 
Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
Predsednica je člane odbora seznanila, da se 6., 7. in 8. točka dnevnega reda obravnavajo skupaj 
z Odborom za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja.  
Člani odbora so bili soglasni, da se 5. točka in 3. točka dnevnega reda zamenjata.   
Spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 2)  Sprejem Zapisnika 12. redne seje  
Jana Špec je uvodoma pojasnila, da so bili odgovori na sklepe, ki so bili sprejeti na 12. seji Odbora 
za proračun in občinsko premoženje posredovani po e-pošti vsem članom odbora. Odgovor na 
sklep glede razpisa javnih WC-jev bo posredovan naknadno. 
Člane odbora je pozvala naj podajo svoje mnenje glede odgovorov. Pripomb ni bilo. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 12. seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje. 
 
Točka 3)       Seznanitev z obveznostmi JP Infrastruktura Bled, d. o. o., iz naslova sredstev v 
upravljanju (gradivo so prejeli samo člani odbora) 
Irena Gogala v.d. direktorica Infrastrukture Bled d.o.o. je uvodoma pojasnila, razlog nastanka 
dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju. 
Podjetje je za sredstva katera je imelo v upravljanju obračunavalo amortizacijo, vendar ker 
sredstva niso bila zbrana (eden od razlogov so prenizki prihodki od prodaje storitev, ki niso 
pokrili v celoti obračunane amortizacije) v višini obračunane amortizacije, tudi porabljena niso 
bila (za nabavo opreme, delovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove objektov …).  
V obdobju od 2000 do 2009 dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju iz zgoraj 
navedenega razloga znašajo skupaj 466.945,21 €, in sicer do Občine Bled znašajo 244.598,47 €, 
obveznosti do Občine Gorje pa znašajo 222.346,74 €. 
S tem, ko bo podjetje pokrilo obveznost do obeh občin, to ne bo vplivalo na rezultat podjetja 
temveč le na denarni tok podjetja. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepa (7 prisotnih: 7 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili z informacijo o 

višini 466.945,21 € dolgoročnih obveznosti Infrastrukture Bled d.o.o.  do Občine Bled 
in Gorje za sredstva v upravljanju nastalih v obdobju od 2000 do 2009. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo sklep, da se organe 
upravljanja in nadzora podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. zadolži, da posredujejo 
predloge o načinu poplačila obveznosti. 

 
Točka 4)  Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 
Matjaž Berčon je pojasnil, da bi vrednost točke za 2013 znašal 0,0950 in sicer  se vrednost točke 
0,0924 €, ki je veljala v letu 2012 poveča za inflacijo 2,8%. 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (7 prisotnih – 7 ZA, 0 
PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da 

sprejme Sklep o vrednosti točke  ( 0,0950 € ) za odmero komunalne takse za leto 
2013.  

 



Točka 5)  Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
Uvodno obrazložitev je podal Berčon Matjaž. Pojasnil je, da vse ponudbe prispele pred javnim 
razpisom za izbor zasebnega partnerja niso zavezujoče. Šele v primeru da bo predlagani sklep 
sprejet, bo v začetku marca objavljen javni razpis za izbor zasebnega partnerja in ponudbe 
prispele na razpis pa so zavezujoče. 
V razpravi so člani odbora predlagali pripombe, katere naj bi se smiselno upoštevale v Sklepu in 
sicer: lastništvo ne sme preiti na zasebnega partnerja, zagotavljanje obratovanja v zimskih 
meseci, ohranjanje vrednosti osnovnih sredstev v povezavi z amortizacijo le teh,… 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 

sprejmejo  Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža s pripombami 
danimi na Odboru za proračun in občinsko premoženje. 

 
Točka 6)   Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja 
z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Uvodno obrazložitev je podala Irena Gogala v.d. direktorica Infrastrukture Bled d.o.o. V 
elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javnih služb zbiranja določenih vrst komunalni 
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na skupnem območju Občine Bled in Občine Gorje.  
Pojasnila je, da je oblikovanje cen s 1.1.2013 sproščeno. Cena bi se popravile na nivo stroškovnih 
cen. 
V skladu z metodologijo je 1x letno potrebno cene ponovno preračunati. 
Če bodo cene sprejete na Občinskem svetu Občine Bled in Gorje bodo uveljavljene s 1.3.2013. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepa (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 

potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki 
v občinah Bled in Gorje. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, 
sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.  

 
Točka7)   Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled 
za leto 2013– rebalans I 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. V razpravi je Jana Špec podala pobudo za povečanje 
sredstev za 6.000 €  na proračunski postavki Turizem Bled. Sredstva naj bi bila namenjena 
pokrivanju ½ stroškov plače tajnika TD Bled.  
Glede na to, da ni bilo predloga katera proračunska postavka naj glede na pobudo ustrezno zniža 
so se člani strinjali, da se sredstva za ta namen zagotovijo z morebitnim naslednjim rebalansom. 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepa (6 prisotnih: 6 
ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2013 – rebalans. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo dodaten sklep, da se z 
naslednjim rebalansom sredstva zbrana iz naslova turistične takse hotela Astoria 
namenijo dejavnosti TIC, ki ga po pogodbi z Turizmom Bled izvaja TD Bled. 
 

Točka 8)   Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine  
Razprave ni bilo.  
 



a) Prodaja zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip v izmeri 

25 m2 po ceni 30,00€ / m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2013. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
b) Odkup dela Koroške ceste (odsek I) 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč parc. št. 201/2, 201/5 k. o. 

Rečica v izmeri pribl. 750 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim 
načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

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 nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
c) Odkup dela Partizanske ceste in dela Prečne ulice 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/30, 526/33, 526/35 k. o. 

Bled v skupni izmeri 389 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim 
načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
č) Odkup dela ceste Dindol - Ribno 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 369/4 k. o. Ribno v izmeri 

76 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

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

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
d) Odkup deleža »Mrakove domačije« 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 63% lastniškega deleža zemljišč parc. št. 257 

in 258 k. o. Rečica za ceno 87.000,00 €. 
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 nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 

 
 
e) Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
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 svetu da: 
1.   Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč v skladu s sprejetim Letnim načrtom 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013: 
- parc. št. 283/2 (del), 279/1 (del), 279/4 k. o. Bled v skupni izmeri 577 m2, 
- parc. št. 141/1, 137, 141/2 (vse del) k. o. Bled v skupni izmeri 1.497 m2, 
- parc. št. 131 k. o. Bled v izmeri 426 m2. 
2.   Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3.   Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
f) Odkup Razgledne ceste 
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 svetu da: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 22,00 €/m2, v skladu s 

sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za 
leto 2012 in 2013: 

      - parc. št. 463/182, 463/183 k. o. Rečica v skupni izmeri 130 m2, 
      - parc. št. 463/136 k. o. Rečica v izmeri 108 m2, 
      - parc. Št. 463/224 k. o. Rečica v izmeri 140 m2. 
2.   Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3.   Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
 
Točka )   Razno 
Ni bilo razprave 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar 
 

Jana Špec, l. r. 
Predsednica odbora 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Številka: 011-4/2011-22  
      Datum: 15.2. 2013  

 
ZAPISNIK 
13. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 14. 2. 2013, ob 18. uri v spodnji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Peter Pogačar 
Opravičeno odsotni: Anton Omerzel, Davorina Pirc, Janez Petkoš 
Ostali prisotni: podžupan Anton Mežan, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Saša Repe, 
Barbara Jančič, Irena Gogala in Štefan Korošec – oba Infrastruktura Bled d.o.o. (pri točki 3), Jani 
Klemenčič in Miha Pirih (pri točki 9), mag. Darja Marinček Prosenc - Populus d.o.o.; (pri točki 6) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje 
3. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v 
občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Bled 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans I 
5. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Blejskem jezeru – 3 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1 
9. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
10. Razno 
 
Začetek seje: ob 18.00, zaključek seje: ob 21.00. 
 
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje 
Sejo odbora je vodil podpredsednik odbora mag. Slavko Ažman, 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 poročevalke točka 8 obravnava pred točko 6 
dnevnega reda. Predsednik odbora je predlagal potrditev ustrezno preštevilčenega dnevnega 
reda. Seja je v prvem delu (točke 3 – 5) potekala skupaj z Odborom za proračun in občinsko 
premoženje. 



Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
2. Pregled in potrditev Zapisnika 12. redne seje Odbora z dne 13. 12. 2012 
Člani odbora na Zapisnik 12. redne seje Odbora z dne 13. 12. 2012 niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 12. redne seje Odbora z dne 13. 12. 2012. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
3. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Obrazložitev sta podala v.d. direktorice Infrastrukture Bled d.o.o., Irena Gogala in direktor 
občinske uprave, Matjaž Berčon.  
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
Sklep 1: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje.  
Sklep 2: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Bled.  
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2013 – rebalans I 
Obrazložitev odloka je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Člani odbora so po 
razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 – rebalans I z obveznimi prilogami. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
5. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
a) Prodaja zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  

- 1. potrdi prodajo zemljišča parc. št. 471/6 k. o. Zasip v izmeri 25 m2 po ceni 30,00€ 
/ m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Bled za leto 2013.  

- 2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
- 3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 

Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
b) Odkup dela Koroške ceste (odsek I) 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  



- 1. potrdi odkup dela zemljišč parc. št. 201/2, 201/5 k. o. Rečica v izmeri pribl. 750 
m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

- 2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
- 3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
- 4. letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
c) Odkup dela Partizanske ceste in dela Prečne ulice 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  

1. potrdi odkup zemljišč parc. št. 515/30, 526/33, 526/35 k. o. Bled v skupni izmeri 
389 m2, po ceni 20,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 

Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
č) Odkup dela ceste Dindol - Ribno 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  

1. potrdi odkup zemljišča parc. št. 369/4 k. o. Ribno v izmeri 76 m2, po ceni 20,00 
€/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013. 

2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
d) Odkup deleža »Mrakove domačije« 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  

1. potrdi odkup 63% lastniškega deleža zemljišč parc. št. 257 in 258 k. o. Rečica za 
ceno 87.000,00 €. 

2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2013 se 

ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
e) Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Seliške ceste 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  



1. potrdi odkup zemljišč v skladu s sprejetim Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013: 
- parc. št. 283/2 (del), 279/1 (del), 279/4 k. o. Bled v skupni izmeri 577 m2, 
- parc. št. 141/1, 137, 141/2 (vse del) k. o. Bled v skupni izmeri 1.497 m2,  
- parc. št. 131 k. o. Bled v izmeri 426 m2. 
2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
f) Odkup Razgledne ceste 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za premoženjske zadeve, mag. Barbara Jančič. Člani 
odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  
1. potrdi odkup zemljišč po ceni 22,00 €/m2, v skladu s sprejetim Letnim načrtom 
pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 in 2013: 
- parc. št. 463/182, 463/183 k. o. Rečica v skupni izmeri 130 m2, 
- parc. št. 463/136 k. o. Rečica v izmeri 108 m2, 
- parc. št. 463/224 k. o. Rečica v izmeri 140 m2. 
2. vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. pooblasti župana za podpis ustrezne pogodbe. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1 
Obrazložitev je podala predstavnica izdelovalca Populus, prostorsko načrtovanje, d.o.o., mag. 
Darja Marinček Prosenc. V razpravi je mag. Slavko Ažman izpostavil, da pogreša podrobnejše 
arhitekturne prikaze predvidenih objektov, glede na to, da je lastnik zemljišč arhitekturne 
stroke. Predstavnica izdelovalca je na to odgovorila, da so podana zgolj urbanistična merila (% 
dovoljene pozidave in potrebnih zelenih površin, gradbene linije, višinski gabarit) z namenom, 
da se investitorja in načrtovalca preveč ne omejuje. Člani odbora so poleg tega še izpostavili, 
koliko posameznih parcel je možno združiti oz. kaj v tem primeru lahko pričakujemo v prostoru. 
Strinjali so se, da združevanje parcel ni smiselno. 
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1, s pripombo, da se ne 
dovoli združevanja posameznih parcel. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
7. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu 
gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Ker je točka v neposredni povezavi s sprejemom točke 3, so člani odbora brez razprave sprejeli 
naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem 
sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
8. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
a) kmetija Mulej, Selo pri Bledu 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe.  
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 



Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč – kmetija Mulej, 
Selo pri Bledu. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
b) kmetija Bernard, Koritno pri Bledu 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe.  
V razpravi je podžupan Anton Mežan povedal, da si je ogledal lokacijo na Koritnem in poudaril, 
da so obstoječe razmere na kmetiji izjemno neprimerne za človeka in živino, zato je širitev v 
navedenem obsegu smiselna, ob tem da v družini obstaja interes za nadaljevanje kmetovanja. V 
razpravi je bilo izpostavljeno, da ima družina investitorke v odnosu do Občine Bled odprtih več 
nerešenih zadev, med drugim je v inšpekcijskem postopku zaradi odlaganja gradbenega 
materiala na zavarovano območje mokrišča pod Koritnim, Občini grozi s tožbo za posege na 
Obrnah,.. Člani odbora so se strinjali, da je potrebno pred sprejemom sklepa o širitvi stavbnega 
zemljišča z družino investitorke doseči ustrezne dogovore o prenehanju odlaganja gradbenega 
materiala izven za to predvidenih mest, kot tudi urediti ostale odprte medsebojne zadeve ter da 
so potrebna dodatna pojasnila v zvezi z obsegom širitve. 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo županu, da se 
točka do naslednje seje Občinskega sveta umakne iz dnevnega reda in da se investitorja 
povabi na sejo z namenom ureditve medsebojnih razmerij z Občino Bled. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 
po Blejskem jezeru – 3 
Obrazložitev so podali direktor občinske uprave, Matjaž Berčon in Jani Klemenčič ter Miha Pirih. 
Matjaž Berčon je odbor seznanil, da so predvideni redakcijski popravki besedila odloka, s 
katerimi bo ponovno omogočena raba jezera za športne čolne v okviru organizirane vadbe ter za 
izvedbo tekmovanj. V razpravi so člani odbora podprli predlog splava z gastronomsko ponudbo 
na jezeru. Predlagali so, da se zunanji izgled splava in izvedba uskladi s potrebnimi soglasji 
(kulturnovarstveno) ter se končni predlog posreduje na eno od prihodnjih sej Občinskega sveta. 
Podžupan Anton Mežan je predlagal, da bi se odlok v delu, kjer opredeljuje dopustne vrste plovil, 
dopolnil tudi s 3 lesenimi čolni v obliki labodov. V razpravi, ki je sledila temu predlogu, so bila 
mnenja deljena, prevladovalo je predlogu nasprotujoče mnenje, da tip čolna labod izhaja iz Črne 
Gore in zato ni avtohtoni blejski čoln. Strokovna služba je opozorila, da je bilo v fazi sprejemanja 
odloka o plovbnem režimu v letu 2009 njegovo osnovno izhodišče videz plovil na Blejskem 
jezeru poenotiti. Odbor se je strinjal, da je v tem smislu potrebno preveriti obrazložitev 
prvotnega odloka, zato te pobude v tej fazi ni podprl. Člani odbora so po razpravi sprejeli 
naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu 
svetu Občine Bled, da:  
1. soglaša z obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
plovbnega režima po Blejskem jezeru – 3 po skrajšanem postopku. 
2. sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Blejskem jezeru – 3. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
10. Razno 
Člani odbora so pod točko razno obravnavali dve vlogi za odstopanje od oblikovalskih določil po 
26. Členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Ur. l. RS, št. 
54/2004);  

a) vlagatelj Peter Dolar 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe. Člani odbora ne odobravajo 
posegov, kot je že izvedena rdeča kritina na objektu. Zaradi finančnih stroškov, ki bi bili 
investitorju povzročeni z zavrnitvijo predloga, odbor predlog sprejema.  



Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 
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, 29/10) Odbor za prostor, 
infrastrukturo in varstvo okolja daje pozitivno mnenje k uporabi rdeče kritine za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za turistično stanovanjski objekt na zemljišču parc. št. 
714/9 k.o. Želeče. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 

b) vlagatelja Vito in Nada Šmit 
Obrazložitev je podala višja svetovalka za prostor, Saša Repe. Člani odbora se strinjajo z 
mnenjem strokovne službe, da gre za objekt, ki že obstoječ ni skladen z veljavnimi določili PUP 
za območja eno in dvostanovanjskih stavb »SE«, zato zanj ni dopustno uporabljati zgolj 
nekaterih oblikovalskih določil SE. Objekt je dopustno ali rekonstruirati v obstoječem tlorisnem 
in višinskem gabaritu, ali izvesti popolno prenovo v smislu nadgraditve arhitekture 60. let 20. 
stoletja, ki opredeljuje arhitekturni slog objekta. 
Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: 
Sklep: V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote Bled (Ur.l. RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za 
prostor, infrastrukturo in varstvo okolja podaja negativno mnenje k predlogu 
preoblikovanja strehe na objektu Cankarjeva 12, 12a na Bledu, po IDZ št. 1119, ki jo je 
izdelala Zora Završnik Črnologar, u.d.i.a. 
Glasovanje: 4 prisotni, ZA: 4, PROTI: 0 
 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je podpredsednik sejo ob 
21.00 uri zaključil. 
 
 
Zapisala: Saša Repe       

 
mag. Slavko Ažman, l. r. 

Podpredsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Datum: 13-feb-2013 
 
ZAPISNIK 



13. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 13. februarja 2013, ob 17.00 uri, v 
mali sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člana: Pavla Zupan in 
Karmen Kovač  
Opravičeno odsotni: 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 je pristonih večina članov, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim 
redom. 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje  
3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 

načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1  
4. Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
5. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v 

občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Bled 

6. Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 

7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
– rebalans I 

8. Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
9. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 

upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 

Blejskem jezeru – 3 
11. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1 
12. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled 
13. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

letnega programa športa v Občini Bled – 2 
14. Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 
15. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejskih novic 
16. Kadrovske zadeve 
17. Razno 
 
Točka 1         Sprejem dnevnega reda 13. 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 12. redne seje komisije, z dne 18.12.2012 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 2/13 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 12. redne seje z dne 18.12.2012. 
 
Točka 3       Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1     
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/13 



Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje urejanja BL S24 – Mlino – 1. 
 
 
 
Točka 4  Sprejem sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč 
Člani komisije so po pregledu sklepov na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 4/13 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč.  
 
Točka 5 Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Člani komisije so po pregledu Elaborata in Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 5/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v občinah 
Bled in Gorje ter Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
 
Točka 6 Sprejem Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu 
gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
Člani komisije so po pregledu pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 6/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled.  
 
Točka 7 Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2013 – rebalans I 
Člani komisije opozorijo, da je v preambuli očitno prišlo do pomote, saj je že vpisana zaporedna 
številka seje in datum seje. 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 7/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans I. 
 
Točka 8 Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
Člani komisije so po pregledu predlaganih zadeve na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 8/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. 
 
Točka 9 Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 9/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža. 
 



Točka 10 Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
plovbnega režima po Blejskem jezeru – 3 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 10/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem 
jezeru – 3. 
 
Točka 11 Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec – 1 
Člani komisije so po pregledu Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 11/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – 1. 
 
Točka 12 Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Bled 
Člani komisije so po pregledu Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 12/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled. 
 
Točka 13 Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled – 2 
Člani komisije so po pregledu Pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 13/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Bled – 2. 
 
Točka 14 Sprejem Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 
Ga. Zupan opomni, da je v naslovu Sklepa napaka, da bi moralo biti namesto 2012, napisana 
številka 2013 in predlaga to spremembo kot redakcijski popravek. 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 14/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2013 z redakcijskim 
popravkom. 
 
Točka 15 Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejskih novic 
Člani komisije so po pregledu poročila na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 15/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za seznanitev s  
poročilom Sveta glasila Blejskih novic. 
 
Točka 16 Kadrovske zadeve  
Člani komisije so po pregledu zadeve na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 16/13 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
kadrovskih zadev. 
 
Točka 17        Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 



 
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk 



Z A P I S N I K 
13. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki je bila v četrtek, 14.02. 2013, ob 16. 00 
 
Navzoči člani odbora: Martin Merlak, Uroš Ambrožič, Nuša Vogelnik Holzner, Majda Loncnar, 
Ostali navzoči: Janez Fajfar - župan, Matjaž Berčon - direktor občinske uprave, Petra Perko -  
urad župana, Jani Klemenčič in Miha Pirih pri točki 4 
Odsotni: Davorina Pirc, Miran Vovk, Leopold Zonik 
 
Ker je bila predsednica odbora ga. Davorina Pirc odsotna, je sejo vodil g. Martin Merlak. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 12. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans I 
4. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 

pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 

Blejskem jezeru – 3 
6. Razno 

 
Ad 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2013 – rebalans I 
 
V združenem  delu seje Odbora za gospodarstvo in turizem ter Odbora za družbene dejavnosti je 
direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog rebalansa I  proračuna  
Občine Bled za leto 2013. Predstavil je osnovna izhodišča pri pripravi rebalansa ter poudaril 
ključne razloge za spremembe na proračunskih  postavkah proračuna za leto 2013. 
Razprava:  
Ga. Loncnar je vprašala, kateri ulici bosta urejeni na območju Mlina.  
G. Berčon je odgovoril, da bosta najprej urejeni Mlinska in Prežihova ulica. Ker država zamuja s 
povračili finančnih sredstev, bo rekonstrukcija Savske ceste potekala v jeseni, če bodo seveda 
tedaj na voljo sredstva v občinskem proračunu. 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2013 – rebalans I z obveznimi prilogami. 
 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji. 
 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Blejskem jezeru – 3 
 
G. Berčon je seznanil prisotne, da je Občina Bled na predlog blejskih veslačev podala pobudo za 
sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem 
jezeru. 
 
G. Klemenčič je predstavil novo dejavnost, ki bi jo s partnerjem g. Pirihom izvajala na jezeru.  Gre 
za 4 lesene splave, ki bi vozili na relaciji Hotel Toplice – Grajsko kopališče. Na njih bi ponujali 



vrhunsko hrano, ki bi bila že vnaprej pripravljena in pijačo. Sam dogodek bi trajal približno 2 uri, 
le v idealnih vremenskih razmerah. Na njem bi bili 4 veslači, ki bi bili tudi usposobljeni reševalci. 
Pri tem bi bila dana možnost zaposlitve tudi nekdanjim vrhunskim športnikom, ki so po končani 
karieri ostali brez zaposlitve. Pri tej dejavnosti bo v bistvu šlo za nakup dogodka s programom, 
ki naj bi se začela že v letošnjem letu. 
Vse bolj namreč lahko opazimo, da tradicionalne aktivnosti na Blejskem jezeru izgubljajo svoj 
pomen zaradi množičnosti drugih dejavnosti. Obenem pa ni potrebe, da bi bilo jezero poligon za 
vse dejavnosti, ki so trenutno v modi. Predvsem je pomembno, da najdemo kompromis med 
tradicijo in sodobnimi dejavnostmi. Pri tem pa ne gre zanemariti dejstva, da je potrebno zaščititi 
pletnarje kot posebnost Bleda. 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Blejskem jezeru – 3 
 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
Redakcijska pripomba – športni čolni so jadrnice za organizirano vadbo in tekmovanja. Izjeme 
bodo plovila civilne zaščite, obrambna plovila, ki so lahko tudi z motornimi čolni. 
 
Ad 4) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 
 
Direktor občinske uprave Matjaž Berčon je pojasnil, da je bil sprejet program glede Straže, in 
sicer, da bi ugotovili javni interes zasebnih partnerjev, ki bi prevzeli upravljanje. Doslej je 
pokazal zanimanje le Smučarski klub, vendar brez jasne finančne konstrukcije projekta. V prvi 
polovici marca letos bi tako Občina Bled objavila javni razpis. Če ponudbe ne bodo zanimive, bo 
stanje še naprej ostalo enako. Nekaj je še zadržkov glede lastnine, saj občina še ni lastnica 
celotnega zemljišča. Trenutno poteka dogovarjanje z lastnico zgornje tretjine zemljišča. 
Obstajale so tudi različne dileme glede zbirnega baznega nad smučiščem, ki bi omogočal umetno 
osneževanje. Različni kulturniki so bili proti, tako da te ideje zaenkrat še ni mogoče realizirati, 
nikakor pa ni »pokopana«.  
 
G. Ambrožič je pripomnil, da je potrebno razjasniti, kakšno bo javno zasebno partnerstvo in 
predvsem kaj se pri tem dogaja z najemninami. 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 
Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da  
sprejme Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri 
upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža. 
 
Glasovanje:  4 prisotnih, 4 ZA  
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 13. redne seje 
 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 12. redne seje  
 
G. Ambrožič je podal pripombo, da diskusija v zvezi z ReNaTus-om ni bila dovolj natančno 
predstavljena! 



 
Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 12. redne seje odbora z dne 11.12.2012. 
 
Glasovanje:  4 prisotni,  4 ZA  
 
 
Ad 6) Razno  
 
Ga. Vogelnik Holzner je predlagala, da bi popestrili ponudbo v času različnih prireditev (v času 
Miklavža, novega leta), predvsem s tem, da bi bil najem stojnic brezplačen, vsaj dokler ne bi 
prireditve zaživele. 
 
Ga. Vogelnik Holzner je tudi omenila problem v zvezi s parkiranjem na avtobusni postaji v 
Mlinem. Tam namreč večkrat parkirajo turisti, tako da šoferji avtobusov ne opazijo potnikov, ki 
čakajo na avtobus! 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40. 
 
 
 
Zapisnik pisala: mag. Petra Perko  Predsedujoči seje  Odbora za gospodarstvo in turizem   
                                                                                                         Martin Merlak 
 
 
 
 


