
                                                                                   

                                                                                    

 

          
         Datum: 4-julij-2013 

 
ZAPISNIK 
 
14. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 7. maja 2013, ob 15.30 uri, v sejni 
sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani: Pavla Zupan, 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 prisotna večina članov, ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim 
redom. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2013 – rebalans II 
4. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih 
7. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
8. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
9. Razno 
 
 
 
Točka 1         Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
 
Člani komisije na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 1/15 
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red. 
  
 
Točka 2 Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje komisije, z dne 7.5.2013 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno 
sprejeli 
SKLEP 2/15 
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 14. redne seje z dne 7.5.2013. 
 
Točka 3       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2013 – rebalans II 



                                                                                   

                                                                                   

Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 3/15 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 
rebalans II. 
 
Točka 5       Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 4/15 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled. 
 
Točka 5       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 5/15 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje po skrajšanem postopku. 
 
Točka 6  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih 
 
Člani komisije so po pregledu Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP 6/15 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih po 
skrajšanem postopku .  
 
Točka 7 Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
 
Člani komisije so po pregledu osnutka Odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 7/15 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka osnutka Odloka o javnem redu in miru. 
 
 
Točka 8 Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
 
Člani komisije so po pregledu pravilnika na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP 8/15 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Sklepa o ugotovitvi javne koristi.  
 
 
 



                                                                                   

                                                                                   

Točka 9        Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk  
  



                                                                                   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

15. redna seja Odbora za gospodarstvo in turizem, 

ki je bila v četrtek, 04. 07. 2013, ob 17.00  

 

Navzoči člani odbora: Davorina Pirc, Nuša Vogelnik Holzner, Majda Loncnar, Martin Merlak, 
Miran Vovk 
Ostali navzoči: Matjaž Berčon - direktor OU Bled, Petra Perko -  urad župana,  
Odsotni: Uroš Ambrožič, Leopold Zonik 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Sava hoteli Bled - predstavitev trenutnega stanja in vizije razvoja 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans II 
5. Razno 

 

Ad 4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II 

 
To točko dnevnega reda smo obravnavali na skupni seji z Odborom za proračun in občinsko 
premoženje.  
 
Uvodno obrazložitev je predstavil Matjaž Berčon. Skupni prihodki so z rebalansom nižji za 

168.648 €. Razlog je, da se je izkazalo, da z razpisi, na katere je občina kandidirala, ne bo 

dodeljeno toliko sredstev, kolikor je bilo pričakovano. Drugi razlog pa je, da glede na doseženo 

realizacijo do priprave Rebalansa ne bo mogoče pričakovati priliva prihodkov, kot je bil prvotno 

predvideno. 

 

Na 14. Seji Odbora za proračun in finance je bil sprejet sledeči sklep: »Strokovne službe Občine 

Bled naj pripravijo informacijo ali lahko likvidnostna situacijo vpliva ( ogrozi) na izvajanje 

razvojnih projektov v občini Bled  in če, kako in na katere projekte«. 

 

Odgovor je podal Matjaž Berčon. Za premostitev likvidnostnih težav je Občina Bled vzela 

likvidnostno posojilo v višini 250.000 € z rokom plačila september 2013. Stroški znašajo 2.700 

€. Izvajanje razvojnih projektov ni ogroženo, glede na to, da bodo do konca septembra 2013 

realizirani prihodki, ki so predvsem sezonskega značaja (turistična taksa, parkirnina) in tudi rok 

plačila za 1. Obrok NUSZ je 15.7.2013. 

 

V razpravi je odgovore podajal g. Matjaž Berčon. 

 



                                                                                   

                                                                                   

G. Mirana Vovk je zanimalo,  zakaj je izkazano povečanje na postavki sofinanciranje LTO v 

javnem interesu. Odgovor je bil : sredstva bodo namenjena za opremljanje prostorov TIC na 

promenadi, vir pa je turistična taksa novo odprtega hotela Astoria. Nadaljnje ga je zanimala 

tekoča proračunska rezerva. Odgovor: čez leto se je zmanjševala za namene, kjer so bila premalo 

planirana sredstva, z rebalansom pa so se na novo oblikovala. Postavke za plače se je zvišala 

zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij. 

 

G. Janez Brence je vprašal, zakaj je potrebno znižanje koncesijske dajatve Adriaplin; odgovor je 

bil, ker je bil plan previsoko postavljen,  obenem pa je opozoril na še vedno visoke stroške javnih 

WC-jev, knjižnice in Festivalne dvorane, ter visoke stroške za pripravo OPN Bled. 

 
Po razpravi je bil sprejet sklep:  
 

Člani Odbora za gospodarstvo in turizem predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, 
da  sprejme Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2013 – rebalans II 
 

Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA  

 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem je odločal o sprejemu dnevnega reda. 
 
Glede na to, da so predstavniki podjetja Sava Turizem opravičili svojo prisotnost na današnjem 
sestanku, predsednica predlaga, da se 3. točka umakne z dnevnega reda. Predstavniki Sava 
Turizem so sicer pokazali interes za skupni sestanek, vendar so bili zaradi neodložljivih 
obveznosti prisiljeni le-tega odpovedati. 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Zaradi zgoraj navedenih razlogov se sprejme dnevni red seje brez točke 3. 
 

Glasovanje: 5 prisotnih,  5 ZA 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
 
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 14. redne seje odbora z dne 07.05. 
2013. 
 
Glasovanje:  5 prisotnih, 5 ZA 

 

Ad 5) Razno  
 
 Direktor g. Berčon je seznanil navzoče, da je Občina Bled sprejela Odlok o javnem redu in miru, 
pri čemer je priskočil na pomoč tudi vodja MIR. Osnutek odloka mora še iti skozi dvofazni 
postopek, saj naj bi o njem potekala tudi javna razprava. Občina namreč pričakuje tudi različne 



                                                                                   

                                                                                   

sugestije s strani občanov. Ob tem je tudi pomembno, da so pri uvajanju takega odloka prisotne 
sankcije zaradi neupoštevanja določenih določil odloka. G. Vovk je ob tem dejal, da je sprejetje 
tega odloka zelo pohvalno, ob tem pa se je vseeno spraševal, v kolikšni meri bo lahko odlok 
realiziran. G. Berčon je odgovoril, da imamo na Bledu le dva stalna redarja, ki hodita naokrog. 
Varnostnik lahko izgrednike le nemo opazuje, če delajo škodo, jih lahko le opozori, fizično pa ne 
sme posredovati. V takšnem primeru pokliče policijo, če se ta prepozno odzove, pa svoje 
nadrejene v Ljubljano, ki pošljejo še dodatno osebje na Bled. V vsakem primeru pa sme fizično 
posredovati le policija. 
 
G. Merlak je vprašal, do kod je park pred Hotelom Park v lasti Save Turizem, kajti veliko ljudi leži 
na travniku pred hotelom, sončijo se in namakajo v vodnjaku, kar ni ravno primerno za 
turistično območje. G. Berčon je odgovoril, da je hotelsko območje do stopnic do jezera. Odlok o 
zelenih površinah pa ne sankcionira dejanj zlorabe zelenic. Občina Bled ima le pet območij, kjer 
je kopanje dovoljeno, po drugi strani pa kopanje na drugih območjih ni izrecno prepovedano. 
 
Ga. Holzner je ponovno opozorila glede avtobusnega postajališča na Mlinem, kjer vedno stojijo 
turistični avtobusi, vozniki rednih lokalnih avtobusov pa ne opazijo ljudi, ki čakajo na prevoz. 
Potrebno bi bilo namreč kaznovati tiste, ki si avtobusno postajališče izberejo za parkirišče. Poleg 
tega je opozorila na polomljene varnostne količke na dovozni poti k cerkvi. Polomljeni naj bi bili 
vedno v času dostave v cerkev. Na to je potrebno opozoriti redarje! 
 
Seja je bila zaključena ob  18.15 . 
 
 
Zapisnik pisala: mag. Petra Perko           Predsedujoča seji  Odbora za gospodarstvo in turizem   

                                                             Davorina Pirc 
  



                                                                                   

                                                                                   

Odbor za proračun in občinsko premoženje 

 

Številka: 011-1/2011-

 Datum:           4.7.2013 

Z A P I S N I K 
 

15. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v četrtek 4.7.2013 s 

pričetkom ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled. 

 

Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko 

Ažman ( prihod 17.35 ), Srečko Vernig. 

Odsotna: Strgar Marija, 

Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 

2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje 

3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – 

rebalans II. 

4. Razno 

 

Zaradi skupne predstavitve točke : Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem, 

je bila točka 3. Prestavljena na 2. točko. 

 

Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
Zaradi skupne predstavitve točke : Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II, skupaj z Odborom za gospodarstvo in turizem, 

je bila točka 3. Prestavljena na 2. točko. 

Dnevni red 15. Redne seje je bil  soglasno sprejet. (5 prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 2)       Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine  

                         Bled za leto 2013 – rebalans II. 

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Skupni prihodki so z rebalansom nižji za 168.648 €. 

Razlog je, da se je izkazalo, da z razpisi na katere je občina kandidirala ne bo dodeljeno toliko 

sredstev kolikor je bilo pričakovano. Drugi razlog pa je, da je da glede na doseženo realizacijo do 

priprave Rebalansa ne bo mogoče pričakovati priliva prihodkov kot je bil prvotno predviden. 

 

Na 14. Seji Odbora za proračun in finance je bil sprejet sledeči sklep: »Strokovne službe Občine 
Bled naj pripravijo informacijo ali lahko likvidnostna situacijo vpliva ( ogrozi) na izvajanje 
razvojnih projektov v občini Bled  in če, kako in na katere projekte«. 
Odgovor je podal Matjaž Berčon. Za premostitev likvidnostnih težav je Občina Bled vzela 
likvidnostno posojilo v višini 250.000 € z rokom plačila september 2013. Stroški znašajo 2.700 
€. Izvajanje razvojnih projektov ni ogroženo, glede na to, da bodo do konca septembra 2013 
realizirani prihodki, ki so predvsem sezonskega značaja ( turistična taksa, parkirnina ) in tudi 
rok plačila za 1. Obrok NUSZ je 15.7.2013. 



                                                                                   

                                                                                   

 
Razprava: Odgovore je podal Matjaž Berčon. 
Miran Vovk: zakaj povečanje na postavki sof. LTO v javnem interesu ( odgovor: sredstva za 
opremljanje prostorov TIC na promenadi, vir pa je turistična taksa novo odprtega hotela 
Astoria), tekoča proračunska rezerva ( čez leto se je zmanjševala za namene kjer so bila premalo 
planirana sredstva, z rebalansom pa se na novo oblikuje ), plače  ( za odpravo ¾ plačnih 
nesorazmerij ). 
Janez Brence: zakaj znižanje koncesijske dajatve Adriaplin ( ker je bil plan previsoko postavljen),  
opozarja na še vedno visoke stroške javnih WC-jev, knjižnice in Festivalne dvorane, ter visoke 
stroške za pripravo OPN Bled. 
 

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 

sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans II. 

 

Točka 3)  Sprejem Zapisnika 14. redne seje  

Jana Špec je uvodoma pojasnila, da je bil odgovor na sklep ki je bil sprejet na 14. Seji, 
podan pri točki Rebalans 2013-2. 
 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje do sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 

 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 14. seje Odbora za 
proračun in občinsko premoženje. 

 

Točka 4)   Razno 

Slavko Ažman: V bodoče naj bi obravnavali tudi gradivo ( predvsem poročila in plane ) vezano 
na javna podjetja in zavode v lasti občine Bled in koncesionarje ( Adriaplin, WTE ), predvsem iz 
razloga, da določena vprašanja razrešijo že na sami seji odbora in ne na seji občinskega sveta. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 

ZA, 0 PROTI): 

 

1. Na dnevni red Odbor za proračun in občinsko premoženje naj se v bodoče uvrstijo 
poročila in plani javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Bled ter 
koncesionarjev v Občini Bled. 
  

Seja je bila  zaključena ob 17.45 uri. 
 

Zapisnik pisala 

Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 

 

   PREDSEDNICA ODBORA 

  



                                                                                   

                                                                                   

 
     Številka: 011-4/2011  
     Datum: 5. 7. 2013  

 

ZAPISNIK 

 

15. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek, 4.7.2013, ob 

19. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana). 

 

Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 

Janez Petkoš - predsednik odbora, mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc, Peter 

Pogačar 

Opravičeno odsoten: Anton Omerzel 

Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Barbara Jančič, Franci Pavlič, mag. Primož 

Lah 

Infrastruktura Bled: v.d. Irena Gogala (pri točki 4 in 5) 

Adriaplin d.o.o. Ljubljana: Alojzij Babič (pri točki 6) 

WTE Projektna družba Bled: Bojan Homec (pri točki 7) 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 14. redne seje  
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 – rebalans II 
4. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Bled 
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 
6. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 
7. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 
8. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih 
9. Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
10. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
11. Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Julijana Čadež 
12. Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Alojz Burja 
13. Razno 
 

Začetek seje: ob 1900, zaključek seje: ob 2145 

 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 15. 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 in predlagal potrditev.  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili dnevni red.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 
Ad 2) Pregled in potrditev Zapisnika 14. redne seje Odbora z dne 9. 5. 2013 
Člani odbora na Zapisnik 14. redne seje Odbora z dne 9.5.2013 niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili Zapisnik 14. 
redne seje Odbora z dne 9. 5. 2013.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 
Ad 3) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 
– rebalans II  
V združenem delu seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ter Odbora za družbene 
dejavnosti je direktor občinske uprave Matjaž Berčon na kratko predstavil predlog rebalansa II 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.  
Ludvik Kerčmar je imel vprašanje v zvezi s planiranimi sredstvi za pokopališča, ki se z rebalansom 
proračuna zmanjšujejo. Berčon je povedal, da gre za sredstva za posebne investicije, ki pa niso predvidene. 
Za vzdrževanje pokopališča se sredstva namenjajo iz grobarin (Infrastruktura). 
Davorina Pirc je opozorila na tiskarsko napako pri proračunski postavki za proračunsko rezervo. 
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II z obveznimi prilogami.  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

Po tej predstavitvi sta odbora ločeno nadaljevala svoji seji.  
 
Ad 4) Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Bled 

Obrazložitev je podala v.d. direktorice Infrastrukture Bled d.o.o., Irena Gogala. Članom odbora je na kratko 
pojasnila razloge za dopolnitev sklepa in poudarila, da se cene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 
ne spreminjajo. S tem predlogom se dodatno le tudi v sklepu objavijo cene storitve na enoto €/kg.  
Razprave ni bilo, zato so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled  
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 5) Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2012 

Obrazložitev je podala v.d. direktorice JP Infrastrukture Bled d.o.o., Irena Gogala s kratkim pregledom 
realiziranega poslovanja po posameznih dejavnostih na programu Turistične in Komunalna 
infrastruktura. Članom odbora je na kratko predstavila tudi rezultate poslovanja na obeh programih ter 
povedala, da je podjetje JP Infrastruktura Bled poslovno leto 2012 zaključilo z dobičkom v višini cca. 
30.000 €.  



                                                                                   

                                                                                   

V razpravi je Pogačar Petra zanimala informacija, kdo trenutno upravlja s Športnim parkom in Mini golfom, 

ter višina najemnine. Irena Gogala je povedala, da je upravljavec Športnega parka Nogometni klub Bled, Mini 

golfa pa g. Učakar. Slavka Ažmana je zanimalo poslovanje Mini golfa. 

Ludvik Kerčmar je opozoril na kontrolo kakovosti vode na Zatrniku, saj je iz poročila razvidno, da je 
kvaliteta vode na tem vodnem viru zelo slaba. Irena Gogala je povedala, da stalno nadzirajo vse vodne vire, 
glede na neustreznost kvalitete pitne vode na Zatrniku pa je vodo potrebno prekuhavati. Zato člani odbora 
predlagajo pristojnim službam, da preverijo vzroke onesnaženja vode na Zatrniku in potem predlagajo 
določene ukrepe. 
Slavko Ažman je predlagal, da bi imeli občani občine Bled prosti vstop v Grajsko kopališče. Irena Gogala je 
povedala, da kopališče ne bo vzdržalo povečanja število obiskov kopalcev, saj so kapacitete kopališča v 
glavnem že sedaj 100 % zasedene.  
V razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil z poslovanjem Infrastrukture Bled, nato pa so člani odbora 

sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poslovnim poročilom JP 

Infrastruktura Bled za leto 2012.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 6) Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2012 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Adriaplin Alojz Babič, ki je predstavil poročilo o 

izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2012. Članom odbora je predstavil tehnične podatke o zgrajenem 

plinovodu v letu 2012, komercialne podatke o odjemalcih in porabi zemeljskega plina, ter dinamiko 

priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. V nadaljevanju je prisotnim predstavil plan gradnje 

plinovodnega omrežja v letu 2013 in sicer na območju KS Rečica (Aljaževa, Razgledna, Prisojna) in na 

območju Mlina.  

V kratki razpravi je bilo podanih še nekaj pojasnil v zvezi z cenami zemeljskega plina, ter število odjemalcev 

zemeljskega plina, nato pa so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom koncesionarja 

Adriaplin za leto 2012. 

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

 

Ad 7) Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2012 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Bojan Homec. Članom odbora je na kratko 

obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil trenutno stanje že 

zgrajenega kanalizacijskega sistema. Članom odbora je pojasnil, da je gradnja kanalizacijskega omrežja na 

območju občine Bled v večji meri zaključena. 

Peter Pogačar je prisotne opozoril na čiste vode, ki se vodijo na Centralno čistilno napravo. 

Janeza Petkoša je zanimal kanalizacijski sistem ob Rečiški cesti, ter članom odbora povedal, da 

nekateri stanovanjski objekti plačujejo storitev odvajanja in čiščenje odpadnih voda, kljub temu da 

se objekti ne morejo priključiti na kanal zaradi državne ceste. Berčon je pojasnil, da občinski akti 

določajo obveznosti priključitve objektov na kanalizacijski sistem, hkrati pa se bo z rekonstrukcijo 

Rečiške ceste zgradil dodatni sekundarni fekalni kanal, ki bo omogočal priključitev objektov na 

kanalizacijsko omrežje. Petkoš je povedal, da je bilo na eni izmed občinskih sej pojasnjeno, da v 



                                                                                   

                                                                                   

kolikor se občani iz objektivnih vzrokov ne morejo priključiti na kanalizacijsko omrežje, so 

upravičeni plačila storitve kanalščine in čiščenja odpadnih voda, seveda pa morajo z računom 

izkazati plačilo praznjenja greznic in mobilnega odvažanja odpadnih voda na čistilno napravo. 

Člane odbora je zanimalo, kako je z ločevanjem odpadnih in meteornih voda iz območja Centra Bleda 

do Centralne čistilne naprave Bled. Matjaž Berčon je povedal, da se je na nekaterih območjih gradil 

ločen kanalizacijski sitem, predvsem na območju zaledja Prešernove ceste, Grajske in Riklijeve ceste, 

Pod skalo, Rebra, Partizanske ceste in še na nekaterih drugih območjih. Kljub temu so na nekaterih 

območjih meteorne vode še vedno speljane v mešan kanalizacijski sistem. Članom odbora je 

podrobno predstavil projekt kanalizacije v Centru Bled, ter predviden način financiranja projekta iz 

EU skladov. 

Člani odbora so predstavnika koncesionarja opozorili tudi na napake, ki se pojavljajo pri 

obratovanju črpališč, predvsem na izlive fekalnih voda iz črpališč v okolico. Matjaž Berčon je 

koncesionarja opozoril na črpališča v Ribnem, kjer se te napake na črpališčih zelo pogosto dogajajo.  

Bojan Homec je članom odbora pojasnil, da imajo nekateri stanovanjski objekti v fekalni 

kanalizacijski sistem speljane tudi meteorne čiste vode, ki v času večjih nalivov meteorne vode 

poplavijo črpališče. 

Janeza Petkoša je zanimalo ali koncesionar občanom zaračunavamo odvajanje meteornih voda. 

Matjaž Berčon je povedal, da koncesionar trenutno samo zaračunava storitev odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda. 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s Poročilom 

koncesionarja WTE za leto 2012  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 

Ad 8) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 
naseljih 
Obrazložitev je podal Primož Lah, vodja MIR. Povedal je, da gre pri navedenih spremembah odloka 
predvsem za uskladitev z veljavno zakonodajo (ZPrCP), nekaj pa je manjših sprememb glede časovne 
omejitve pobiranja parkirnin in same višine parkirnin. 
Slavko Ažman je podal predlog, da bi se način parkiranja na Riklijevi opredelil v odloku. Primož Lah je 
povedal, da je sistem parkiranja določen že s samim zakonom in ta odlok tega ne ureja. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep:  
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine 

Bled, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v 

naseljih.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 
Ad 9) Sprejem osnutka Odloka o javnem redu in miru 
Obrazložitev je podal Primož Lah, vodja MIR. Povedal je, da odlok opisuje ravnanja, ki so obvezna oz. 
prepovedana, z namenom zagotavljanja javnega reda in miru, varstva premoženja, zdravja in čistoče ter 
okolja. Za nadzor nad izvajanjem odloka sta pristojna občinski inšpektorat in redarstvo. 
Peter Pogačar je predlagal, da se pri 7. točki 6. člena prepoved izvajanja gradbenih del v turistični sezoni 
omeji le na večja (težja) gradbena dela, ki bi trajala več kot 3 dni. 



                                                                                   

                                                                                   

Ludvik Kerčmar in Majda Loncnar sta predlagala, da se 6. točka 6. člena spremeni v delu, kjer je določena 
prepoved povzročanja hrupa od 22.00 do 6.00 ure zjutraj: čas prepovedi povzročanja hrupa naj se 
podaljša od 22.00 do 7.00 ure zjutraj. 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in po razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu Občine 

Bled, da sprejme  osnutek  Odloka o javnem redu in miru s pripombami iz razprave.  

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 

 
Ad 10) Sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi 
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Povedala je, da bo s sprejetjem tega sklepa javna korist ustrezno 
izkazana in s tem bo podana pravna podlaga za začetek postopka izdaje ustrezne upravne odločbe. Ta bo 
nadomestila sklenitev služnostnih pogodb, ki jih iz različnih razlogov z lastniki zemljišč ni bilo mogoče 
skleniti. 
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednje sklepe:  
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski svet Občine 

Bled sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi za parcele v k.o. Bohinjska Bela, k.o. Rečica in k.o. Želeče. 

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

 
Ad 11) Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Julijana Čadež 
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Zemljišče spada v morfološko enoto RI S1/1/1 - vaško jedro Ribno; 

uporabljajo se določila za vaško jedro SEj. Gre za novogradnjo stanovanjskega objekta na mestu današnjega 

gospodarskega objekta v vaškem jedru Ribno. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine je v postopku priprave 

projektne dokumentacije predlagal naklon strehe 45 stopinj, kot je značilno za vaška jedra. Prostorski 

ureditveni pogoji sicer predpisujejo naklon od 38-42 stopinj.  

Odbor je sprejel naslednji sklep: 

V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Ur.l. 

RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za prostor, infrastrukturo in 

varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu »Rušitev in nova gradnja enostanovanjskega 

objekta« št. projekta 11/2012, z dne februar 2013, na zemljišču parc. št. 87 k.o. Ribno, odg. vodja 

projekta Ivica Bošnjakovič, u.d.i.a..  

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

 
Ad 12) Mnenje Odbora za poseg v prostor po  26. členu PUP – Alojz Burja 
Obrazložitev je podala Barbara Jančič. Odbor je v navedeni zadevi že podal pozitivno mnenje s sklepom, 

sprejetim na 3. seji dne 7. 6. 2007, in sicer za dozidavo stanovanjske hiše, ki je presegala 50 % tlorisa 

osnovnega objekta. V fazi gradnje je bilo zaradi oblikovanosti terena izvedeno dodatno stopnišče do vhoda v 

objekt, kot tudi v manjši meri spremenjen balkon, zaradi česar objekt odstopa od gradbenega dovoljenja. 

Investitor v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja zaradi navedenih sprememb mora pridobiti tudi 

spremenjeno gradbeno dovoljenje.  

Odbor je sprejel naslednji sklep: 

V skladu s 26. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Ur.l. 

RS št. Ur. l. RS št. 54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) Odbor za prostor, infrastrukturo in 

varstvo okolja daje pozitivno mnenje k projektu rekonstrukcije, dozidave in spremembe 



                                                                                   

                                                                                   

namembnosti stanovanjskega objekta s turističnim apartmajem, na zemljiščih parc. št. 152/29, /30, 

/31, /32, /33, /34, /35, /36, vse k.o. Zasip, po projektu št. 2549 z dne januar 2013, odg.  vodja projekta 

Zora Završnik Črnologar, u.d.i.a.. 

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

 
Ad 13) Razno  

Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je predsednik sejo ob 21.45 uri zaključil.  

 

 

Zapisala:  

Barbara Jančič 

Franci Pavlič 

 

       Predsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  

             Janez Petkoš 

 

  



                                                                                   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 

ki je bila v četrtek, 4.7. 2013  ob 19. uri 

 

Navzoči člani: Anton Mežan,  Pavla Zupan, Bojana Pipan, Milan Rejc 

Opravičeno odsotni: Karmen Kovač  - predsednica odbora, Vinko Poklukar – podpredsednik 

odbora, Vanja Piber 

Ostali navzoči: Sašo Čotar (k točki 3.), Primož Lah (k točki 5.),  Neja Gašperšič 

 

Zaradi odsotnosti predsednice in podpredsednika je najstarejša članica odbora za družbene 

dejavnosti Pavla Zupan pooblastila člana odbora Antona Mežana, da vodi sejo odbora.   

 
Prva točka »Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II«  je bila skupna z Odborom za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. 
Direktor občinske uprave Matjaž Berčon je na kratko obrazložil spremembe v proračunu za leto 
2013 in razloge zanje. V  razpravi člani Odbora za družbene dejavnosti niso imeli vprašanj. 
Po skupni predstavitvi rebalansa II so člani Odbora za družbene dejavnosti nadaljevali svojo sejo 

ločeno. 

Anton Mežan je predlagal, glede na prisotnost poročevalca iz Policijske postaje Bled,  naslednji 

dnevni red: 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 13. redne seje  
3. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2013 – rebalans II 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 
6. Razno 
 

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
 
Člani odbora so spremenjeni  dnevni red soglasno sprejeli. 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
 
Ad 2) Sprejem Zapisnika 13. redne seje  



                                                                                   

                                                                                   

Bojana Pipan je pripomnila, da naj se za OZRK Radovljica pripravi dopis Občine Bled glede  
prostora na Bledu. 
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli drugih pripomb zato so sprejeli naslednji sklep: 

Potrdi se zapisnik 13. seje Odbora za družbene dejavnosti. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 
Ad 3) Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012 
 
Pomočnik komandirja Policijske postaje Bled Sašo Čotar je na kratko predstavil poročilo 
Policijske postaje Bled za leto 2012. 
V razpravi je Pavla Zupan vprašala, kako se morajo tujci prijaviti, ko pridejo začasno v svoj 
objekt na počitnice. Sašo Čotar je odgovoril, da naj se zglasijo na policijski postaji in prijavijo (in 
ob odhodu tudi odjavijo) svoje bivanje. 
Anton Mežan je vprašal, na kakšen način izvaja policija in  inšpekcija nadzor nad bivanje turistov 

pri sobodajalcih. Nekateri sobodajalci menijo, da ni to pravi način kontrole. Odgovor  je bil, da se 

to preverja na čimbolj korekten način. 

Glede odpiralnih časov lokalov v nočnih urah sta imela Pavla Zupan in Anton Mežan še 
vprašanja, ali so bili s strani policije posredovani na občino kakšni predlogi. Sašo Čotar je 
odgovoril,  da policija sodeluje z lokalno skupnostjo.  
 

Člani odbora so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti se seznani s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2012. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 
 

Ad 4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2013 – rebalans II 
 
Anton Mežan je na kratko povzel glavne značilnosti rebalansa, kot jih je predstavil že direktor 
občinske uprave na skupni predstavitvi. Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora so sprejeli naslednji 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 II z obveznimi prilogami. 

Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 

 

 

Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje 



                                                                                   

                                                                                   

 
Anton Mežan je opozoril, da je v gradivu prišlo do tiskarske napake pri navedbi predloga sklepa. 
Kratko predstavitev odloka je podal Primož Lah,  vodja medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Bled-Bohinj – inšpektor. Razlog za spremembo odloka je določitev nove 
strukture članov v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje. 
Razprave ni bilo. 
 
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da  sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje. 
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA 

 
Ad 6) Razno 
Člane odbora je še zanimala vsebina Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih. Primož Lah je  na kratko predstavil še omenjeni odlok. 
 
Seja je bila zaključena ob 2015 uri. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič        Po pooblastilu: 
        Po pooblastilu: 

        Anton Mežan 

 


