19. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED
17. junij 2014
ob 17.00
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KAZALO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

vsebina
Kazalo vsebine
Vabilo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled
Kazalo vabil za delovna telesa
Vabilo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vabilo za sejo Statutarne komisije in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za družbene dejavnosti in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in zapisnik
Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
Sprejem Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bled
z dne 18. 3. 2014
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 19. seje
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013
Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Severna razbremenilna cesta na Bledu
Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih
cest in kolesarskih poti v Občini Bled
Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in
Bohinj za leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti
Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013
Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov
Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času
otrokove odsotnosti v Vrtcu
Kadrovske zadeve
Razno
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2
3
4
5
9
11
16
23
31
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53
59
77
93
139
187
205
211
217
223
237
259
277
283
287
/

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 87/2012) in 21. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09) sklicujem
19. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,
ki bo v torek, 17. 6. 2014, ob 17.00,
v konferenčni dvorani HOTELA JELOVICA.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013
7. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Severna razbremenilna cesta na Bledu
8. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled
11. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
12. Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
13. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
14. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za
leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti
15. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013
16. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o
pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
17. Kadrovske zadeve
18. Razno

Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega sveta
posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na spletnih straneh
občine (http://obcina.bled.si).
Bled, 5. junij 2014
Številka: 034-2/2014-1
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog.
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Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
četrtek, 12. 6. 2014, ob 16.30 v zgornji sejni sobi Občine Bled
2. Statutarno-pravna komisija
četrtek, 12. 6. 2014, ob 16.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
3. Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 12. 6. 2014, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
sreda, 11. 6. 2014, ob 16.00 v Festivalni dvorani
5. Odbor za družbene dejavnosti
četrtek, 12. 6. 2014, ob 17.00 v spodnji sejni sobi Občine Bled ( Poročna dvorana)

Vabila poslana:
 članom občinskega sveta (z gradivom),
 članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom),
 direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom),
 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom),
 predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom),
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom),
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,
 načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič,
 državnemu svetniku mag. Stevu Ščavničarju,
 novinarjem,
 arhiv.
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Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09 in 87/2012)
sklicujem
18. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v četrtek , 12. 6. 2014, ob 16.30,
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
3. Kadrovske zadeve
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po el.
pošti andrej.erzen@bled.si.

Janez Petkoš, l. r.
Predsednik komisije

Vabljeni:
- člani komisije
- tajnik komisije Andrej Eržen
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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Zapisnik
17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 12.
marca 2014, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in člani: Davorina Pirc
Opravičeno odsotna: Jana Špec
Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede na
prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan s
sklicem seje.
Komisija soglasno sprejme
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje in 1. izredne seje
3. Potrditev mandata občinski svetnici
4. Imenovanje nadomestnega člana v odbor za gospodarstvo in turizem
5. Sprejem sklepa o podelitvi občinskih priznanj
6. Razno
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 17. seje
Pripomb in razprave na dnevni red ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/17:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlagani dnevni red
17. seje.
Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje komisije, z dne 27.11.2013 in 1.
izredne seje, z dne 3.12.2013
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/17:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnika 16. redne seje
komisije z dne 27.11.2013 in 1. izredne seje, z dne 3.12.2013.
Točka 3:

Potrditev mandata občinski svetnici

Petkoš pove, da je občinski svet občine Bled na seji dne 3.12.2013 ugotovil prenehanja mandata
mag. Leopolda Zonika, zaradi izgube volilne pravice, ter da je OVK ugotovila, da je mandat do
prenehanja mandata tega sklica občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, ki je podal
soglasje, to je go. Marijo Strgar. Franc Sirc (zap.št.6) se je namreč odrekel funkciji člana
občinskega sveta občine Bled.
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Na predlog predsednika so člani komisije soglasni sprejeli
Sklep 3/17:
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 Desus –
demokratična stranka upokojencev, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika. Občinski
svet Občine Bled potrdi mandat novi članici občinskega sveta, Mariji Stragar, s stalnim
prebivališčem Bohinska bela 99b, Bled. Marija Strgar je dne 8.3.20143 podala izjavo, da
sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Bled.
Točka 4:

Razrešitev in imenovanje člana odbora za gospodarstvo in turizem

Predsednik Petkoš predlaga, da komisija predlaga občinskemu svetu, da zaradi prenehanja
mandata člana občinskega sveta mag. Leopolda Zonika, le-tega tudi razreši kot člana Odbora za
gospodarstvo in turizem. Zaradi določila, da mora Odbor imeti vsaj 4 člane, ki so iz vrst
občinskih svetnikov Občine Bled in ker je to kvota od Desusa, se predlaga, da se za članico
odbora imenuje Pavlo Zupan.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli
SKLEP 4/17:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga razrešitev mandata
člana odbora za gospodarstvo in turizem mag. Leopolda Zonika in soglaša k imenovanju
Pavle Zupan za članico odbora za gospodarstvo in turizem.
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da ugotovi prenehanje mandata člana
Odbora za gospodarstvo in turizem, mag. Leopolda Zonika in za čas do izteka mandata
sestave sveta, imenuje Pavlo Zupan za članico odbora za gospodarstvo in turizem.

Točka 5:

Podelitev priznanj Občine Bled za leto 2014

Na objavljen razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2014 so prispeli naslednji predlogi,
kot je razviddno iz priloge.
Člani komisje so skupaj oblikovali in soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da se občinska priznanja za leto 2014 podelijo :
ZLATA PLAKETA OBČINE BLED:
- Peter Mužan
- Meri Poklukar
ČASTNI ZNAK RAJSKA PTICA:
- Društvo za podvodne dejavnosti
- PGD Mlino
- Športno društvo mini golf
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Točka 6:

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem
19. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v četrtek, 12. 6. 2014, ob 16.00,
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Severna razbremenilna cesta na Bledu
4. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled
7. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o
pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
8. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti andrej.erzen@bled.si.
Miran Vovk, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnik komisije Andrej Eržen
- župan, podžupan, direktor občinske uprave

9

ZAPISNIK
18. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 12. marca 2013, ob 17.30 uri, v
sejni sobi občine Bled.
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani : Pavla Zupan, Karmen
Kovač
Opravičeno odsotni: Anton Omrzel
Ostali prisotni: Andrej Eržen, Kabinet župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da
je komisija sklepčna, ter seznanil prisotne s predlaganim novim dnevnim redom.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika 17. redne seje
3. Obravnava dnevnega reda 18. seje OS
4. Razno
Točka 1
Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
Člani komisije so na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 1/18
Statutarno pravna komisija sprejme predlagani dnevni red 18. redne seje.
Točka 2
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje komisije, z dne 3.12..2013
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika soglasno
sprejeli
SKLEP 2/18
Statutarno pravna komisija sprejme zapisnik 17. redne seje z dne 3.12.2013.
Točka 3
Obravnava dnevnega reda 18. seje OS
Člani komisije so po pregledu gradiva na predlog predsednika soglasno sprejeli
SKLEP 3/18
Statutarna pravna komisija ugotavija, da ni formalno - pravnih zadržkov za obravnavo
predlaganega gradiva dnevnega reda 18. seje občinskega sveta Občine Bled.
Točka 4
Razno
Člani komisije ugotavljajo, da je dnevni red 18. redne seje občinskega sveta, glede na zahtevnost
posameznih točk, probširen. Člani tudi ugotavljajo, da na spletni strani občine Bled, pod
zavihkom plan občinskih sej, ni ustreznih podatkov in predlagajo, da se podatki ažurirajo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik komisije sejo zaključil. Seja je bila zaključena ob 17.50
uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik komisije
Miran Vovk
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Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem
18. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 12. 6. 2014, ob 17.00,
v spodnji sejni sobi Občine Bled( Poročna dvorana).
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
3. Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za
leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti
4. Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013
5. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o
pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el.
pošti neja.gaspersic@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Neja Gašperšič
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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ZAPISNIK
17. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,ki je bila v četrtek, 13.3. 2014 ob 16. uri
Navzoči člani: Karmen Kovač - predsednica odbora, Vanja Piber, Pavla Zupan, Bojana Pipan,
Opravičeno odsotni: Anton Mežan, Milan Rejc, Vinko Poklukar
Ostali navzoči: Matjaž Berčon, Igor Justin, Matjaž Završnik, Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač je predlagala spremembo dnevnega
reda:
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I
5. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Občini Bled
6. Razno
Pred točko Razno se uvrsti na dnevni red še 6. točka »Seznanitev s poslovanjem Zavoda za
kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto
2014«. Točka »Razno« postane 7. točka. Tako je predlog spremenjenega dnevnega reda
naslednji:
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 16. redne seje
3. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2014 – rebalans I
5. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Bled
6. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k
Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014
7. Razno

Ad 1) Sprejem dnevnega reda 17. redne seje
Člani odbora so dnevni red soglasno potrdili.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA
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Ad 2) Sprejem Zapisnika 16. redne seje

Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb zato so sprejeli naslednji sklep:
Potrdi se zapisnik 16. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 4 prisotnih, 3 ZA (en vzdržan glas, ker članica ni bila prisotna na prejšnji seji)

Ad 3) Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
Predstavitev Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013 je podal direktor OU Matjaž Berčon.
Razprave ni bilo, zato so člani Odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
Zaključni račun Občine Bled za leto 2013 v delu za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA

Ad 4) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2014 – rebalans I
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Izpostavil je dejstvo, da je bilo potrebno z rebalansom
odpreti novo proračunsko postavko za obnovo Kulturnega doma na Bohinjski Beli, ki je
23.12.2013 pogorel. Vrednost prenove je ocenjena na 300.000 €. Zavarovalnica bo povrnila
71.000 €, tako da bodo v leto 2014 opravljena sanacijska dela v tej višini, kar pomeni, da
proračuna 2014 ne bremeni.
V Bodeščah se bo izvedla dražba gospodarskega poslopja poleg objekta Bodešče 12. Občina
Bled imam namen ta objekt kupiti, za kar je bilo potrebno zagotoviti sredstva z rebalansom.
Na investiciji zunanje ureditve pri OŠ Bled je bila 1. in 2. faza že izvedena, nato je zmrzal
nekoliko zaustavila izvajanje, sedaj pa gre investicija naprej. Ugotovljene so bile določene
napake, ki pa bodo v naslednjih 14-ih dneh odpravljene (nagnjenost steze popravi asfalter,
sanacijo igrišča popravi izvajalec na stroške projektanta). Z rebalansom je bilo potrebno
zagotoviti dodatnih 58.000 € zaradi dodatnih zahtev športnih učiteljev po tartanski tekaški stezi.
Karmen Kovač je vprašala, kako kaže z investicijo v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca
Bled. Odgovor je bil, da bo jutri (14.3.) objavljen razpis za izvajalca, 16.4. je predvideno
odpiranje vlog. Če ne bo pritožbe, je sredi maja predviden začetek izvajanja investicije, v primeru
pritožbe pa se postopek zavleče za par mesecev. Po podrobnem pregledu obsega del je bilo
ugotovljeno, da se je investicija podražila za 9 %, vendar je bolje, da je to ugotovljeno pred
začetkom izvedbe, kot pa na koncu. V razpisu niso zajeta notranja oprema in igrala, to bo lahko
realizirano potem v letu 2015.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 –
rebalans I v delu za družbene dejavnosti.
Glasovanje: 4 prisotni, 4 ZA
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Ad 5) Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled
Kratko obrazložitev je podal Igor Justin. Gre za prilogo Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa v Občini Bled in sicer določitev pogojev, meril in normativov za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled. Dne 22.1. 2014 je bila izvedena
tudi predstavitev zainteresirani javnosti.
V razpravi je Pavla Zupan vprašala, ali obstajajo štipendije za študente za šport. Odgovor je bil,
da zaenkrat v občinskem proračunu niso predvidene, v pravilniku pa obstaja možnost, da se
namenijo sredstva za štipendije, če se občina tako odloči.
Karmen Kovač je vprašala, koliko članov po novem sestavlja Komisija za šport. Odgovor je bil, da
je članov 5, in sicer dva predstavnika občine in trije predstavniki športa.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
Pogoje, merila in normative za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Občini Bled

Ad 6) Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k
Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014
Letno poročilo in letni načrt Zavoda za kulturo je predstavil direktor Matjaž Završnik.
V razpravi je Pavla Zupan izpostavila vprašanje, ali je smiselno, da Zavod za kulturo iz
dejavnosti gradu sofinancira izgradnjo Severne obvoznice, ki je državna cesta. Njej se zdi, da je iz
teh sredstev potrebno najprej vlagati v dvigalo, pešpot in ostale prenove, ki se neposredno tičejo
gradu. Ni smiselno, da bi zaradi izgradnje ceste izpadla npr. investicija v dvigalo.
Matjaž Završnik je dejal, da bo Zavod za kulturo sodeloval pri tem, vsekakor pa se mu zdi
pomembno, da se najprej izvedejo vse potrebne prenove na gradu, ko pa bo grad urejen, se pa
eventuelno lahko namenijo sredstva iz tega vira še za druge projekte, ki se posredno tičejo
dejavnosti gradu. Vsekakor je potrebno pretehtati vse variante. Zavod za kulturo je kandidiral
na razpisu Norveških skladov in če bo uspešen na razpisu, bo to pomenilo hitrejšo izvedbo
investicij na gradu. Razpisanih sredstev je 4 mio €, krog izbora pa je zelo ozek (1 prijavitelj bo
dobil od 1 do 2 mio €, to pomeni, da bodo izbrani 1 do 4 prijavitelji.). V primeru, da zavod ne bo
dobil norveških sredstev, bo potrebno investicijo na gradu sfinancirati iz lastnih sredstev, kar bo
raztegnilo čas prenove.
Vanjo Piber je še zanimalo, koliko je škode po zadnji ujmi na območju okrog gradu. Matjaž
Završnik je dejal, da je v okolici gradu padlo 16 dreves. Za pokritje stroškov sanacije je bilo že
porabljeno 10.000 do 11.000 €, načrtujejo pa še popravilo 16-ih stebričev, popravilo lučk in
ograje v višini 10.000 do 12.000 €.
Po razpravi je Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
sklepe:
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto
2013 in
2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Programu dela Zavoda za kulturo
Bled za leto 2014.
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Ad 7) Razno
Na vprašanje kdaj bodo v Zasipu postavljena otroška igrala, je bil dan odgovor, da bodo v Zasipu
postavljena v aprilu, v Ribnem pa v maju.
Na očitek, da je Rečica zapostavljena, kar se tiče investicij, je Matjaž Berčon odgovoril, da se
investicij lotimo kompleksno, da sedaj potekajo dela na Aljaževi in Prisojni, vsekakor pa so tudi
ostale izvedbe (npr. Rečiška cesta) predvidene v prihodnosti.
Seja je bila zaključena ob 1745 uri.
Zapisala:
Neja Gašperšič
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Karmen Kovač
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Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem
19. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 12. 6. 2014, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el.
pošti natasa.hribar@bled.si.

Jana Špec, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
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ZAPISNIK
18. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek 12.03.2014 s
pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, Janez Brence, Franci Pavlič, Klemen Pangerc, Slavko
Ažman ( prihod 16.30 ), Srečko Vernig.
Odsotni: Strgar Marija
Ostali prisotni: Anton Mežan, Nataša Hribar, Matjaž Berčon, Irena Gogala, Štefan Korošec;
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
7. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
8. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
9. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I
11. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
12. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter Sprejem sklepa o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
13. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti
Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
14. Razno
Točka 1)
Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
Dnevni red 17. Redne seje je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI)
Točka 2)
Sprejem Zapisnika 17. redne seje
Zapisnik 17. redne seje je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI):
Točka 4)
Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Celotna vsebina gradiva je objavljena na spletnih
straneh Občine Bled http:// obcina.bled.si. Zaključni račun sestavljajo 3 deli in sicer Splošni del,
Posebni del in NRP.
Prihodki so bili doseženi v višini 10.127.846 €, kar predstavlja 87 % plana. Največji med njimi so
prihodki iz naslova dohodnine ( 4.331.008 € ) in NUSZ ( 1.060.923 € ), turistična taksa (
627.406,54 € ).
Odhodki pa so bili doseženi v višini 9.950.285 €, kar predstavlja 85 % plana. Od tega tekoči
odhodki in transferi znašajo 6.449.980 €, investicijski odhodki in transferi pa 3.500.305 €.
Neporabljena sredstva na računu občine so konec leta znašala 294.448,14 € in se prenašajo v
proračun leta 2013 in sicer: 35.278 € sr.za odpravo posledic naravnih nesreč, 27.064 € sr.
rezervnega sklada oblikovana po Stanovanjskem zakonu, 85.923 € sredstva, ki se namensko
prenesejo, 145.736 € sr. ki se prenesejo v proračun kot celoto.
V nadaljevanju je Janez Brence postavil vprašanje ali so sredstva za odpravo posledic naravnih
nesreč dovolj visoka glede na škodo, ki kje bila povzročena zaradi žledu, ki je bil februarja.
Berčon odgovori, da se sredstva za odpravo posledic škode nastale zaradi žleda lahko porabijo
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tudi iz tekoče proračunske rezerve za nepredvidene namene ( PP 20010501), ki je v ta namen
nekoliko višja kot običajno.
Jana Špec: Postavila je vprašanje glede turistične takse in sicer je bilo na odboru za proračun
rečeno, da se več zbrana turistična taksa od planirane, nameni nazaj v turizem. Prosila je, naj se
preveri, kdaj je odbor za finance obravnaval omenjeno temo.
Berčon odgovori, da zakon zelo široko določa porabo turistične takse za urejanje okolja prijazno
ljudem in tako je bila tudi omenjena, več zbrana turistična taksa porabljena za urejanje kraja.
V času pisanja tega zapisnika je bilo preverjeno in sicer je na 17. redni seji Odbora za proračun
in občinsko premoženje Jana Špec predlagala, da v koliko bi bilo zbrano več turistične takse od
predvidene naj se nameni za program prireditev oz. promocijo, glede na to, da je Bled turistična
občina in ker je turizem dejavnost, ki po vseh napovedih prinaša rast ( trenutno 3,5 %).
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (5 prisotnih:
5ZA, 0 PROTI):
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da
sprejme Zaključni račun Občine Bled za leto 2013.
Točka 4)

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2014 – rebalans I

Uvodno obrazložitev v kateri je predstavil odstopanja od veljavnega plan je podal Matjaž Berčon.
Celotna vsebina gradiva je objavljena na spletnih straneh Občine Bled http:// obcina.bled.si..
V nadaljevanju razprave:
Janez Brence: Sodarjeve domačija – M. Berčon pojasnil, da 60.000 € namenjenih za odkup stavbe
na javni dražbi, 15.000 € pa je namenjeno projektni dokumentaciji.
Povečanje sredstev za ureditev katastra komunalnih vodov – M. Berčon pojasni, da gre za
pokrivanje obveznosti iz preteklih let.
Subvencioniranje cen-oskrba naselij z vodo 14.000 € – N. Hribar pojasni, da v kolikor prodajna
cena, ki jo podjetje Infrastruktura zaračuna uporabnikom, ne pokriva lastne cene, lahko občina
subvencionira podjetju razliko, vendar do sedaj te potrebe še ni bilo. Vir pokritja omenjene
subvencije pa je najemnina, ki jo podjetje mesečno plačuje občini Bled in sicer v višini
obračunane amortizacije za objekte in naprave, ki jih ima podjetje v najemu. Omenjena
najemnina je vir pokritja tudi za obnovitvene investicije v GJI – oskrba z vodo.
Glede na to, da do sedaj subvencija ni bila potrebna so člani odbora predlagali, da župan na seji
občinskega sveta vloži amandma s katerim zmanjša odhodke za namen subvencioniranja cen
oskrbe naselij z vodo za 14.000 € in zniža ustrezne prihodke za 14.000 € oz. sredstva nameni za
obnovitvene investicije v vodovod.
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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Sprejme amandma župana s katerim zmanjša odhodke za namen subvencioniranja
cen oskrbe naselij z vodo za 14.000 € in zniža ustrezne prihodke za 14.000 € oz.
sredstva nameni za obnovitvene investicije v vodovod.
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2. Sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2014 – rebalans I.
Točka 5)
Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
a) Menjava lastniških deležev na nepremičninah v Mali Zaki
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 4
ZA, 0 PROTI):
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo lastniških deležev in podelitev služnosti na
nepremičninah na območju Veslaškega centra Bled v Mali Zaki med Občino Bled (OB),
Veslaško zvezo Slovenije (VZS) in Veslaškim klubom Bled (VKB) po naslednjem
predlogu:
A. zelene površine, obala




parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 424/7, 426/3, 431/12, 431/17, 431/7,
481/15, 431/18, 431/19, 425/10, 424/23, 424/2, 424/21 k. o. Rečica
deleži: 9/10 OB, 1/20 VZS, 1/20 VKB
služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki), ki je
podrejena primarni dejavnosti Veslaškega centra Bled in služnost v korist
vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno delovanje in
upravljanje objektov in pripadajočih površin

B. objekti (restavracija, bife, apartmaji, telovadnica, hangar s pripadajočim zemljiščem)




parc. št. 426/5, 426/9, 426/12, 426/13, 481/19 k. o. Rečica
deleži: 4/10 OB, 3/10 VZS, 3/10 VKB
služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki) in
služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno
delovanje in upravljanje objektov in pripadajočih površin

C. ostale površine (poti, zelene površine)




parc. št. 426/6, 426/10, 426/11, 426/14, 426/4, 426/7, 426/8, 430/1, 431/10,
431/13, 431/14, 431/6, 431/8, 431/11, 432/7, 481/23, 481/18, 481/24 k. o. Rečica
delež: 1/1 OB
služnost: služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel (VZS
in VKB) za potrebe dostopa, prehoda in vzdrževanja zemljišč in objektov

D. javne površine (kategorizirane ceste, parkirišče)


parc. št. 423/8, 424/14, 424/16, 424/17, 424/19, 424/20, 424/22, 425/11, 425/12,
431/15, 431/5, 431/9, 432/3, 432/5, 432/6, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 434/1,
434/2, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 436/4, 481/11, 481/12, 481/14,
481/16, 481/17, 481/21, 481/22 k. o. Rečica
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delež: 1/1 OB - javno dobro
razglasitev za grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste

b) Menjava zemlj. s parc. št. 174/11, k. o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip
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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip v
izmeri 49 m2 za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip v izmeri pribl. 50 m2 in
pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
2. Občinski svet ugotovi, da je del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip grajeno javno
dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi lastninske pravice se v zemljiški knjigi
predlaga zaznamba javnega dobra.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača lastnik parc. št. 174/11, k. o. Zasip.
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za
leto 2014 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
c) Odkup zemljišča s parc. št. 321/13 k.o. Želeče
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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 321/13, k. o. Želeče v
izmeri 47 m2, po ceni 20,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.

č) Odkup objekta Bodešče 35
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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 1087/2, k. o. Ribno
(objekt Bodešče 35) v izmeri 777 m2 na 2. javni dražbi in pooblašča župana za podpis
ustrezne pogodbe.
2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
d) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip
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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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip v
izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
Točka 6)
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb 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 predstavnica podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.. Iz
elaborata in cenika je razvidno, da se skupni mesečni stroški na gospodinjstvo v celoti zmanjšajo
za 2,68 € oz. 32,16 € letno. Uveljavitev cene mora potrditi Občinski svet.
V razpravi, ki je sledila v nadaljevanju je Jana Špec omenila, da že res da gre znižanje stroškov na
gospodinjstvo vendar je treba opozoriti, da je tudi storitev podjetja zmanjšana saj se odvoz
odpadkov zmanjšuje na 2x mesečno in ne več 1x tedensko.
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 predlagajo Občinskemu svetu da
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled.
Točka 7)
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa
o prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec predstavnik podjetja Infrastruktura Bled d.o.o..
Poudaril je, da je v ceno omrežnine po novi metodologiji dodatno vključeno tudi vzdrževanje
hišnih vodovodnih priključkov, kar je bila do sedaj posebej plačljiva storitev. Tudi strošek redne
menjave vodomernega števca je po novem vštet v ceno omrežnine. Iz elaborata in cenika je
razvidno, da se za povprečno gospodinjstvo v občini z vodomernim priključkom DN 20 in
povprečno mesečno porabo 12 m3 vode, mesečni strošek dobave pitne vode poveča za 0,74 € ( z
DDV).
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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 predlagajo Občinskemu svetu da:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v Bled in Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni
postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled.

Točka 7) Razno
Jana Špec je prosila, če bi lahko naslednjič gradivo za sejo dobili kakšen dan prej, da bi imeli več
časa za pregled in da je ura sklica seje ob 16.00 nekoliko prezgodaj, če bi bile lahko seje kasneje.
Matjaž Berčon je podal kratke obrazložitve na vprašanja, ki so bila postavljena v nadaljevanju
razprave glede prodaje zemljišča pri Vezeninah ( na dražbi je Sberbanka d.d. kupila zemljišče, ki
je bilo v lasti Veletekstil-a), glede obvoznic ( severna obvoznica naj bi bila financirana iz
proračuna, za južno obvoznico še ni znano kako bo), glede obnove Kolodvorske in Cankarjeve
ceste ( potrebna je samo odločitev katera cesta se najprej obnovi), Ljubljanske 13 ( krožišča ne
bo, bo samo levi pas in kolesarska steza na obe strani).
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisnik pisala
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon.
PREDSEDNICA ODBORA
Jana Špec, univ. dipl.ekon.
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Gradivo za sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)
sklicujem
19. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v sredo, 11. 6. 2014, ob 16.00
v Festivalni dvorani Bled
Spoštovani člani odbora.
Ob 16.00 uri ste vabljeni v Festivalno dvorano na javno obravnavo osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki bo služila tudi kot
predstavitev 4. točke dnevnega reda odbora ( javna obravnava in obravnava 4. točke seja odbora
bo potekala sočasno) .
Po javni obravnavi se seja odbora nadaljuje v Festivalni dvorani Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 18. redne seje
3. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Severna razbremenilna cesta na Bledu
5. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled
8. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013
9. Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013
10. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013
11. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
12. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el.
pošti sasa.repe@bled.si.
Janez Petkoš, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Saša repe
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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ZAPISNIK
18. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v
četrtek, 13. 3. 2014, ob 16. uri v sejni sobi Občine Bled.
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: Štefan Korošec (Infrastruktura Bled d.o.o. – pri točki 2), direktor občinske
uprave Matjaž Berčon, Saša Repe, Boris Sodja (pri točki 10), Gregor Jarkovič (pri točki 10)

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
3. Sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
4. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Občini Bled
5. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in
Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014
6. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I
8. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
10. Predstavitev problematike urejanja cestnih prehodov in drugih ureditev ob državnih cestah
11. Razno
Začetek seje: ob 1600, zaključek seje: ob 1750
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 18. 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. Zaradi prisotnosti poročevalcev se prisotni strinjajo, da se točke dnevnega reda
preštevilčijo, tako da se preštevilčen dnevni red glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in
Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014
3. Sprejem Zapisnika 17. redne seje
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
5. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
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6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I
7. Sprejem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
8. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Občini Bled
9. Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
10. Predstavitev problematike urejanja cestnih prehodov in drugih ureditev ob državnih cestah
11. Razno
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
dnevni red.
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0
Ad 2) Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in
Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014
Obrazložitev je podal Štefan Korošec. Majdo Loncnar je zanimalo, ali Občina namerava postaviti
nov eko otok na Kajuhovi cesti na Dobah. Ludvik Kerčmar pove, da je bila predlagana lokacija na
Kajuhovi cesti neustrezna, se pa strinja, da bi eko otoki morali biti primerno urejeni. Obstoječa
lokacija na Vezeninah je problematična predvsem zaradi tranzitnega prometa. Po razpravi so
člani odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
Zapisnik 16. redne seje Odbora.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 3) Sprejem Zapisnika 17. redne seje
Člani odbora na Zapisnik 17. redne seje Odbora niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji
sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili
Zapisnik 17. redne seje Odbora.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0
Ad 4) Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
a)

Menjava lastniških deležev na nepremičninah v Mali Zaki

Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi menjavo lastniških deležev in podelitev služnosti na
nepremičninah na območju Veslaškega centra Bled v Mali Zaki med Občino Bled (OB),
Veslaško zvezo Slovenije (VZS) in Veslaškim klubom Bled (VKB) po naslednjem predlogu:
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A. zelene površine, obala
•
parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 424/7, 426/3, 431/12, 431/17, 431/7,
481/15, 431/18, 431/19, 425/10, 424/23, 424/2, 424/21 k. o. Rečica
•

deleži: 9/10 OB, 1/20 VZS, 1/20 VKB

•
služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki), ki je
podrejena primarni dejavnosti Veslaškega centra Bled in služnost v korist vsakokratnega
lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno delovanje in upravljanje objektov in
pripadajočih površin
B. objekti (restavracija, bife, apartmaji, telovadnica, hangar s pripadajočim zemljiščem)
•

parc. št. 426/5, 426/9, 426/12, 426/13, 481/19 k. o. Rečica

•

deleži: 4/10 OB, 3/10 VZS, 3/10 VKB

•
služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki) in
služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno
delovanje in upravljanje objektov in pripadajočih površin
C. ostale površine (poti, zelene površine)
•
parc. št. 426/6, 426/10, 426/11, 426/14, 426/4, 426/7, 426/8, 430/1, 431/10,
431/13, 431/14, 431/6, 431/8, 431/11, 432/7, 481/23, 481/18, 481/24 k. o. Rečica
•

delež: 1/1 OB

•
služnost: služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel
(VZS in VKB) za potrebe dostopa, prehoda in vzdrževanja zemljišč in objektov
D. javne površine (kategorizirane ceste, parkirišče)
•
parc. št. 423/8, 424/14, 424/16, 424/17, 424/19, 424/20, 424/22, 425/11,
425/12, 431/15, 431/5, 431/9, 432/3, 432/5, 432/6, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 434/1,
434/2, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 436/4, 481/11, 481/12, 481/14,
481/16, 481/17, 481/21, 481/22 k. o. Rečica
•

delež: 1/1 OB - javno dobro

•

razglasitev za grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste

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

b) Menjava zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o.
Zasip
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu
svetu Občine Bled, da potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip v izmeri 49
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m2 za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip v izmeri pribl. 50 m2 in ugotovi, da je del
zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

c) Odkup zemljišča s parc. št. 321/13 k.o. Želeče
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski
svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 321/13, k. o. Želeče v izmeri 47 m2, po
ceni 20,00 €/m2.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

č) Odkup objekta Bodešče 35
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski
svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 1087/2, k. o. Ribno (objekt Bodešče
35) v izmeri 777 m2 na 2. javni dražbi.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

d) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip
Obrazložitev je podala Saša Repe. Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo, da Občinski
svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip iz javnega dobra
(prenos v last Občine Bled) in prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1 k. o. Zasip v izmeri
pribl. 40 m2 po ceni 40,00 €/m2.
Glasovanje: 5 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 0

Ad 5) Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 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 Zaključni račun Občine Bled za leto 2013.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
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Ad 6) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za
leto 2014 – rebalans I
Obrazložitev je podal Matjaž Berčon. 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 2014 – rebalans I.
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0

Ad 7) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za
območje urejanja BL- S 24 Mlino
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon. Slavko Ažman je podal pripombo, da gre za
spremembe zazidalnega načrta, kjer bi pričakoval, da bodo določbe konkretneje definirane, da bi
bilo možno natančneje vedeti, kakšni objekti se bodo gradili. Iz odloka ni jasno, kako veliki
objekti se bodo gradili. Matjaž Berčon je povedal, da je dovoljeno združevanje le dveh parcel,
kjer je predpisana največja zazidanost 16,5 %. Predsednik odbora je vprašal, ali bi bilo možno
odlok natančneje definirati. Saša Repe je povedala, da bi investitor moral imeti podrobnejše
načrte za umestitev in oblikovanje objektov. V tem primeru bi bil odlok lahko natančnejši. 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 zazidalnem
načrtu za območje urejanja BL- S 24 Mlino.

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 5, PROTI: 1

Ad 8) Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.
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 načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin.

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 9) Mnenje odbora za poseg v prostor po 26. členu
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Člani odbora so brez razprave sprejeli naslednji sklep:
Sklep: 1. 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 investitorjevi vlogi s skico postavitve nadstrešnice na parc. št. 1085/7, k.
o. Želeče.
2. Skladno z 28. členom PUP morajo biti pomožni objekti oblikovani skladno z
oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Strehe nad pomožnimi objekti za
lastne potrebe morajo biti izvedene na enak način kot nad osnovno stavbo, razen v
primeru pohodne strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k fasadi.
Zato Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja SOGLAŠA Z IZVEDBO
nadstreška z ravno streho, ki se višinsko, z oblikovanjem in uporabo materialov
navezuje na kap obstoječega objekta.

Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0
Ad 10) Predstavitev problematike urejanja cestnih prehodov in drugih ureditev ob
državnih cestah
Obrazložitev sta podala Boris Sodja in Matjaž Berčon. Predstavljen je bil postopek načina
urejanja prehodov in potrebna dokumentacija ter stroški za izvedbo prehodov. Prikazana
je bila tudi dokumentacija, ki so jo strokovne službe pridobile za urejanje Ljubljanske
ceste in Severne razbremenilne ceste. Predvideno je, da bomo prehode postopno urejali
in jih na ključnih mestih ponovno vzpostavili, skladno s pravili stroke.
Člani odbora so se seznanili z navedeno problematiko.
Ad 11) Razno
- Pod točko razno ni bilo predlogov, zato je predsednik sejo ob 1750 zaključil.

Zapisala:
Saša Repe

Predsednik Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Janez Petkoš
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1) Sprejem dnevnega reda 19. redne seje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 19. redne seje.
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2) Sprejem Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 18. 3. 2014

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 18. redne seje z dne
18. 3. 2014.

ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar
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Številka:
Datum:

034-1/2014
18. marec 2014
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,
ki je bila v torek18. marca ob 16.00, v prostorih Festivalne dvorane na Bledu

Prisotni člani: Janez Petkoš, Pavla Zupan, Majda Loncnar, Jana Špec, Ludvik Kerčmar, Davorina
Pirc, Srečko Vernig,Janez Brence, Miran Vovk, Brigita Šolar, Karmen Kovač, Anton
Mežan (od 19.00 dalje) Peter Poklukar, mag. Slavko Ažman in Marija Strgar (od
16.15 ure dalje)
Odsotni:

Vinko Poklukar

Občinska uprava: Matjaž Berčon, mag. Primož Lah in Andrej Eržen
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 16. uri prisotnih
15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Ugotavljanje prisotnosti in glasovanje je
potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema.
Vabilo za sejo je bilo poslano skupaj z gradivom v soboto, dne 8.3.2014, dodatno gradivo po
pošti v petek, dne 14.3.2014 in zapisnike delovnih teles in obrazložitve k točki »Razno« so bile
predložene na sejo.

Za 18. redno sejo je bil predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje
2. Potrditev mandata članici občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 17. redne seje
4. Pobude in vprašanja
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja BL- S 24 Mlino
6. Sprejem Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled
7. Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Občini Bled
8. Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled in
Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014
9. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
10. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti
Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
11. Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
12. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I
13. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
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14. Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Občini Bled
15. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k
Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014
16. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k Letnemu
finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014
17. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
18. Razno
Miran Vovk, predsednik Statutarno-pravne komisije, pove, da ni nobenih formalno pravnih
zadržkov za sprejem dnevnega reda in predlagal, da naj se na spletnih straneh objavi termin sej.
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 18. redne seje.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 2:

Potrditev mandata članici občinskega sveta

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Sklep št. 2:

Občinski svet Občine Bled potrdi mandat članici občinskega sveta Mariji Strgar s
stalnim prebivališčem Bohinjska Bela 99b, Bled, s kandidatne liste Desus –
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, ki je sprejela funkcijo.
PRISOTNI
15
Sklep JE bil sprejet.

Točka 3:

ZA
15

PROTI
0

Sprejem Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne
3. 12. 2013

Sklep št. 3:
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 17. redne seje z dne 3.12. 2013.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 4a:

Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 17 . redne seje

Župan je predlagatelje pobud vprašal, če potrebujejo še kakšno pojasnilo na podan odgovor. Vsi,
ki so podali pobude na 17. redni seji, so bili samo delno zadovoljni z odgovori, zato so podali
pripombe:
Ludvik Kerčmar je povedal, da ga odgovori niso zadovoljili in je predlagal, da vprašanja
ostanejo v obravnavi.
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Jana Špec je povedala, da z odgovorom ni zadovoljna in ponovno apelira na pristojno službo, da
se zadeva reši do turistične sezone.
Brigita Šolar je povedala, da je s postavljenim vprašanjem hotela predlagati, da bi avtobus, ki
sedaj vozi iz Ribna po Ribenski cesti, peljal sedaj po Cankarjevi, saj bo v prihodnje s tega območja
veliko otrok, ki pa nekako nimajo zagotovljene varne poti do šole (ni pločnika in dvakrat se
prečka glavna cesta).
Janez Fajfar je povedal, da je vprašanje, kje lahko na tem območju avtobus sploh lahko varno
ustavlja.
Točka 4b:
Točka 4b:

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Anton Omerzel ocenjuje, da je Ljubljanska cesta v zelo slabem stanju in predlaga, da je potrebno
obvestiti državo, da le-to sanira. Povedal je tudi, da je cesta, ki vodi do Bohinjske Bela, pri
»Mačkovcu« udrta in je potrebno postaviti znak, da je cesta udrta in omejiti hitrost in predlagal,
da se to čim prej sanira.
Župan Janez Fajfar je povedal, da je 2. aprila organiziran sestanek z novim vodstvom na DRSC,
kjer bo to izpostavljeno.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Prometni znaki so bili postavljeni, DRSC pa vodi
aktivnosti za sanacijo.
Pavla Zupan se navezuje na prejšnji odgovor glede avtobusnih postaj ob Rečiški in daje
ponovno pobudo za postavitev avtobusnih postaj, saj je zelo velika frekvenca.«
Odgovor pripravil direktor OU: Avtobusne postaje bodo urejene v sklopu celovite
rekonstrukcije Rečiške ceste, saj je postopek posamičnega urejanja avtobusnih postajališč ob
državnih cestah preveč zapleten in terja precej časa in denarja (soglasja, poseben projekt itd.).
Priprava dokumentacije in usklajevanja za AP ob Gostišču Mlino npr. traja 2 leti. Avtobusna
postajališča ob občinskih cestah pa bo občina postavljala glede na finančne zmožnosti,
predvidoma 3-5 letno, enakomerno po vsej občini.
Majda Loncnar v imenu krajanov Bleda sprašuje, kako to, da je bilo letos okrog pluženja snega,
zakaj so izvajalci iz drugih krajev, saj je bilo zelo veliko pritožb in je prav, da se javnosti pove,
zakaj to in tudi sprašuje glede brisanja prehodov za pešce.
Matjaž Berčon je povedal, da se del težav nanaša na nove izvajalce, ki so v okviru nove
koncesijske pogodbe bili angažirani drugi podizvajalci, ker stari niso želeli delati pod novimi
pogoji, čeprav so ¾ občine pokrivali stari izvajalci, taki ki plužijo že več let. Pripombe so bile
vsesplošne, zlasti pa je situacijo poslabšal žled in obline količine snega. Občine ne želi nikogar
opravičevat in bo uporabila določene sankcije (v smislu finančnih penalov). Sicer pa se je strošek
zimske službe približno 25-30 % nižji kot v preteklih letih.
Glede prehodov za pešce je povedal, da so se na odboru za prostor in infrastrukturo dogovorili,
da bo v Blejskih novicah objavljeno kratko pojasnilo, zakaj je prišlo do izbrisa nekaterih cestnih
prehodov in kako se bodo le-ti nadomestili.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: V vmesnem času je občina pripravila projektne
naloge za izbrisane prehode, ki jih je pred 14 dnevi DRSC tudi potrdila. V tem trenutku se že
pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo treh prehodov (preko Ljubljanske pri TNP in v
križišču z Ribensko ter preko Ceste svobode za Zazer).
Ludvik Kerčmar: »Ne morem, da ne bi še enkrat obnovil svoje pobude glede severne in južne
razbremenilne ceste, ki sta vitalnega pomena za nadaljnji razvoj Bleda, predvsem pa turističnega
gospodarstva. Nevzdržno je, da tovorni promet poteka mimo najbolj elitnega hotela na Bledu,
Toplice. Veliko je raznovrstnih pritožb in glede na to, da tudi sami večkrat poudarite, da ne veste
več, na koga se na državi obračat, zato predlagam, da občinski svet sprejme sklep, s katerim vas
pooblaščamo oziroma občinsko upravo, da s problematiko seznanimo pristojnega ministra
oziroma predsednico vlade, saj južna obvoznica ne bi smela iti v zaton oziroma upočasnitev,

36

vendar pa bi v naslednjem obdobju moralo priti do realizacije in mislim, da je to zelo pomembno
za Bled in bi kazalo se tu na tem področju še malo potrudit.«
Župan Janez Fajfar je povedal, da se na tem že dela in še enkrat poudaril, da je 2. aprila
predviden sestanek na DRSC, naslednji teden je predviden tudi obisk vlade, za katero ima občina
pripravljen tudi memorandum, ki bo vladi predočen ob vsakem obisku.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Vladi RS, prav tako pa tudi vsem drugim političnim
predstavnikom ob vsakokratni priložnosti izročimo izvod Programskega poziva Občine Bled,
kjer so opisane ključne točke razvoja Bleda, ki so v pristojnosti države. Odzivi so medli, zato
občina izvaja tudi medijsko in lobistično kampanjo v tej smeri. Pomembno pa je, da na to
opozorijo tudi drugi občani preko svojih stikov in poznanstev, kjer je le možno.
mag. Slavko Ažman
»Tudi sam imam pobudo na temo ukinjenih prehodov za pešce. Dejansko smo to v okviru
Odbora za prostor to problematiko tudi obravnavali in je bila zadeva resno obravnavana in so se
našle tudi določene rešitve, predvsem imamo obljubo, da bo nekako v pol leta rešen pač ta
prehod pri Petrolu, prebivalci Mlina pa so me tudi opozorili, da je potrebno rešit oziroma najti
rešitev za prehod na Mlinem. Na odboru, v kolikor sem razumel, je bilo obrazloženo, da se bo to
reševalo skupaj z avtobusnim postajališčem, kar pa je relativno draga zadeva in zna nekaj časa
trajat in bi prosil, da se razmisli o kakšnih drugih kratkoročnih rešitvah, ker je zadeva relativno
resna.«
Matjaž Berčon je povedal, da so predstavniki občine in izvajalci imeli operativni sestanek na
DRSC v zvezi s severno razbremenilno cesto in predvideva, da bo tudi velik posluh direkcije,
glede na to, da je ta prehod za pešce že obdelan v idejnem projektu SRC in meni, da tu ne bo
potrebno čakati pol leta, kar je bilo zagotovljeno tudi s strani vodij investicij (g. Wilenparta in g.
Droleta) in se bo lahko uredil zelo hitro. Na Zazeru pa je prehod z vidika direkcije bolj
kompliciran in se je že v sklopu recenzije priključka ceste Gorenjskega odreda posredovala
pobuda, da bi se v sklopu projekta ta zadeva strokovno obdelala. Ključni problem na Zazeru je
preglednost.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: V vmesnem času je občina pripravila projektne
naloge za izbrisane prehode, ki jih je pred 14 dnevi DRSC tudi potrdila. V tem trenutku se že
pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo treh prehodov (preko Ljubljanske pri TNP in v
križišču z Ribensko ter preko Ceste svobode za Zazer).
mag. Slavko Ažman:
1. Osvetlitev grajske skale. Reflektorji svetijo v zrak, vprašanje je, koliko je to stroškovno
učinkovito, drugo je onesnaževanje. Dajem pobudo, da se zadeva prouči. Cerkev npr. je zelo
decentno osvetljena, kar je v redu in nemoteče in se ravno tako vidi.
Odgovor na seji podal Matjaž Završnik v sklopu točke poslovno poročilo in načrt Zavoda
za kulturo Bled.
2. Začetki sej. Predlaga, da bi bile seje ponovno ob 17.00.
Župan Janez Fajfar je zagotovil, da se seje prestavijo na 17.00.
3. Prosi za obrazložitev glede zimske službe, kdo je izvajal to službo in na osnovi kakšne
pogodbe in tudi kakšna je ocena občinske uprave, kje so stvari funkcionirale, kje so bili
problemi, kje je bilo v redu narejeno.
Župan Janez Fajfar je glede zimske službe povedal, da so bile razmere izjemne, da je bil
koncesionar nov in povedal, da bo vse natančno obrazloženo.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Nosilec izvedbe je bil občinski cestni koncesionar
Gradbeništvo Prestor, d.o.o., izbran na podlagi javnega razpisa s cenami in pogodbo iz javnega
razpisa na osnovi občinskega odloka (javna gospodarska služba). Območje občine je bilo
razdeljeno na 6 podobmočij: 1. Dobe, Ribenska, KS Ribno – Gradbeništvo Prestor; 2. središče
Bleda in okolica jezera, vključno s Kolodvorsko in Zako – podizvajalec Infrastruktura Bled; 3. KS
Bohinjska Bela – podizvajalec Janko Žmitek z Bohinjske Bele; 4. Mlino, Selo in Dindol –
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podizvajalec Anton Markelj z Mlina; 5. Koritno, Bodešče; Gregorčičeva, Alpska in Zagoriška –
podizvajalec Anže Tonejc iz Gorij; 6. KS Zasip in Rečica ter Jermanka in Partizanska cesta –
podizvajalec Miha Klinar iz Podhoma.
Janez Brence
1. Pobuda, koliko je zakonsko število svetnikov za naslednje volitve in predlog za minimum,
saj je manjši svet bolj kooperativen in tudi cenejši.
2. Celovito poročilo o ukrepih ob žledolomu, kakšna je ocena stroškov, ki so oziroma še
bodo bremenila občinski proračun.«
Matjaž Berčon je podal kratko informacijo glede žledoloma. Povedal je, da bodo v četrtek
oddajali podatke v državni sistem. V celotni občini je bilo za 280.000,00 € škode na javni
infrastrukturi oz. po kriterijih ocenjevanja Uprave za zaščito in reševanje. Zasebne zadeve, kot so
sadovnjaki in podobno, ni zajeto. Podrobni podatki so na voljo pri strokovnem sodelavcu za
zaščito in reševanje Aljoši Ažmanu.
Za občine do 10.000 prebivalcev je predvideno 16–19 svetnikov. Ta diskusija je bila v prejšnji
sestavi občinskega sveta odprta v sklopu sprememb statuta in takrat je bilo dogovorjeno, da je
najmanjše liho število 17, kar tudi pravni strokovnjaki in izkušnje narekujejo, da je zaradi
glasovanj boljše, če je liho število svetnikov.

Točka 5: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja BL- S 24 Mlino
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Golčman, zastopnik investitorja
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem, s petimi glasovi ZA in enim glasom PROTI.
Župan je ugotovil, da na prostorske akte na podlagi 79.a člena našega poslovnika v času druge
obravnave ni možno vlagati amandmajev, ampak lahko občinski svet odlok z ustrezno večino
sprejme ali zavrne, zato je dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja BL- S 24 Mlino.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
13
1
mag. Slavko Ažman je obrazložil svoj glas in povedal, da Odloka ne bo podprl, ker je dejansko
največji problem ta, da se sedaj niti ne ve, kaj se potrjuje, neznano je število objektov, neznana je
velikost teh objektov, znana pa je lokacija teh objektov. Povedal je, da je bilo v prejšnji verziji
točno znano, da gre za sedem objektov, kje bodo objekti, po temu pa je možno tudi združevanje
posameznih parcel, povečala se je tudi delež zazidljivosti in glede na to, da je možno postavit vse,
je mnenja, da se ne ve o čem se odloča.
Anton Omerzel pa je povedal, da bo Odlok podprl, ker verjame strokovnim službam.
Sklep JE bil sprejet.
Točka 6: Odlok o javnem redu in miru v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal mag. Primož Lah, vodja MIR Bled, Bohinj in Železniki
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Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc
predlog za sprejem,
Župan je ugotovil, da se na podlagi 66. člena našega poslovnika v času druge obravnave
razpravlja in odloča samo o amandmajih. Ker ni bil vložen noben amandma, je dal na glasovanje
sklep:
Sklepi št. 5:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
10
1
Obrazložitve svojih glasov so podali:
mag. Slavko Ažman je predlagal, da se ognjemeti omejijo in se dovolijo samo tisti ognjemeti, ki
ne povzročajo hrupa (od 21.00 do 7.00 ure) in predlagal, da se ponovno pravno preveri, kaj je
možno narediti na tem področju in je pripravljen pri tem sodelovati tudi sam in če se bo izkazalo,
da ni variante, da se ognjemeti omejijo predlagal, da se Odlok sprejme.
Ravno tako je predlagal, da se najdejo tudi rešitve glede gnojenja okoli jezera in hiš.
Matjaž Berčon je glede na to, da ni dovoljena razprava, povedal, da premikanje Odlokov iz seje v
sejo ni vredu, da je boljše imeti tak Odlok, ki ima osnovo, saj se bliža turistična sezona in
predlagal, da svetniki pomagajo pri iskanju utemeljitev in predlagal, da se poda referenčni
primer, naj se poiščejo strokovnjaki, ki bodo znali pripravit tak Odlok. Povedal je, da je osnovni
predlog takšen in je vseboval omejevanje ognjemetov in prepovedoval je polivanje gnojevke v
bližini naselij v času turistične sezone, vendar pa je bila pobuda dana s strani svetnikov in za tem
je uprava šla v dodatno preverjanje in se je ugotovilo, da dejansko zadeva v analizi primerov
drugih občin ne zdrži. Predlagal je, da se Odlok tak kot je sprejme, zato da ga občina ima, v
kolikor pa se ugotovi, da obstajajo kakršnekoli zakonske ali druge podlage, se bo pripravila
sprememba Odloka.
Župan Janez Fajfar je popolnoma podprl obrazložitev direktorja in povedal, da pač druge
možnosti ni in povedal, da se je sam zelo zavzemal za omejitev ognjemetov in tudi predlagal, da
če obstajajo kakršnekoli zakonske možnosti ali drugi podlage, da se pripravi sprememba Odloka.
Jana Špec je povedala, da sta zadevi, ki se danes obravnavati zanjo osebno zelo pomembni zato
ker je občina Bled turistična občina in to kar se sedaj dogaja – smrad, ki se že dogaja, ki pa ni
samo nesprejemljivo za turiste, ampak je to verjetno tudi nezdravo. Kljub temu, da ni neke
zakonske podlage predlaga, da se to v Odloku ponovi kar dovoljuje Zakon.
Anton Omerzel je povedal, da je problem nastal zato, ker gradiva ni nihče pregledal in podal
amandmajev. Predlagal je, da se do naslednje seje pripravijo predlogi za ti dve zadeve, Odlok pa
naj se danes sprejme tak kot je.
Sklep JE bil sprejet.
Točka 7: Sprejem Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor OU
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem,
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Župan je ugotovil, da se na podlagi 66. člena našega poslovnika v času druge obravnave
razpravlja in odloča samo o amandmajih. Ker ni bil vložen noben amandma, je dal na glasovanje
sklep:
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarskejavne
službe urejanja in čiščenja javnih površin.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 8: Sprejem Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Bled in Programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programa Komunalna infrastruktura
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem,
mag. Slavka Ažmana je zanimalo kako je poskrbljeno oziroma v kakšni meri je Infrastruktura
Bled v stanju ravnati z biološkimi odpadki, ki so kontaminirani z invazivnimi tujerodnimi
vrstami.
Štefan Korošec je povedal, da bo v začetku maja potekalo izobraževanje na to temo, drugače pa
s strani občanov še ni bilo odziva, vendar pa se bo podjetje povezali s prevzemniki teh odpadkov
in takrat ko bo prišlo do tega, se bodo povezali s prevzemniki in bodo ustrezno tudi ukrepali in
poskrbeli za take odpadke.
Ludvik Kerčmar je predlagal, da se vsaka sprememba objavi v glasilu, da so občani seznanjeni,
kar jih bo tudi spodbudilo k sortiranju odpadkov.
Davorina Pirc je predlagala, da se ti invazivni odpadki vozijo kar nekam, glede na, da
Infrastruktura še nima ideje, kako bi se teh invazivnih rastlin lotili, je pa znano, da uničijo s
košnjo in zažiganjem, kar pa se z Odlokom prepoveduje.
mag. Slavka Ažmana je še zanimalo, kaj predlaga Infrastruktura v primeru, ko naleti občan na
te invazivne rastline, kako naj ravna v tem primeru.
Štefan Korošec je povedal, da glede na to, da se danes prvič srečuje s to tematiko, tega odgovora
ne more podati, povedal pa je, da se bo širše pozanimal o teh stvareh in predlagal, da se potem
prispevek objavi tudi v Blejskih novicah.
Sklepa št. 7:
sklepa:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Bled.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Program ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled za leto 2014.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
15
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 9: Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje ter sprejem Sklepa o
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
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Župan je povedal, da so svetniki z dodatnim gradivom k tej točki prejeli tudi popravek elaborata
in sicer opis stroškov v tabeli v poglavju 2.2.1.17., na strani 143.
Uvodno obrazložitev je podala Irena Gogala, vodja finančno - računovodske službe
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
predlog za sprejem,
Janez Brence je pohvali pripravo Elaborata. Povedal je, da pa pogreša celovito informacijo, da bi
bilo enako poročilo izdelano od drugega koncesionarja. Zanimalo ga je, kako podjetje pristopa in
kdaj bo pričelo zaračunavati meteorne vode glede na površino streh.
Župan Janez Fajfar je povedal, da bo do tega prišlo takrat, ko bo to predpisala država, vsekakor
pa v letošnjem letu ne.
mag. Slavko Ažman je pohvalil ta Elaborat, pohvalil pa je tudi občane, saj so sami prispevali k
temu, da je odvozov manj, saj se odpadki ločujejo. Apelilar je, da se še vseeno gleda na stroške in
da je še vedno poudarek na ločevanju odpadkov.
Anton Omerzel je povedal, da je podjetje še vedno predrago in predlagal, da se naredi tudi še
primerjava z drugimi občinami. Povedal je, da elaborata ne bo podprl.
Župan je dal na glasovanje sklepa:
Sklepa št. 8:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Bled in Gorje
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
13
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 10: Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje ter
sprejem Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni postavki oskrbe s
pitno vodo v Občini Bled
Uvodno obrazložitev je podala Irena Gogala, vodja finančno - računovodske službe
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
predlog za sprejem.
Anton Omerzel je povedal, da tudi v tem Elaboratu ni bila podana nobena primerjava z drugimi
občinami in povedal, da Elaborata ne bo podprl.
mag. Slavko Ažman je spraševal, glede na to, da naj bi se povprečni stroški povečali, kar se ne
sliši veliko, vendar pa je to vseeno 7-8 % in glede na to, da je bilo pojasnjeno, da se ne bo več
obračunavala postavka »števnina« ga je zanimalo , kaj to pomeni in kaj občani dobijo za teh
10.00 € na leto in če drži, da občanom ne bo več potrebno plačevati menjavo vodomernega
števca.
Štefan Korošec je povedal, da gre pri povečanju za števnino in za novo storitev, ki jo je
predpisala Uredba in gre za vzdrževanje priključka.
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Matjaž Berčon je povedal, da ko se bo izvajala investicija, občanu ni potrebno plačat priključka
(do sedaj 700,00 € do 800,00 € po hiši) in to občani pridobijo.
Janez Brence je spraševal glede vodnega zajetja Zmrzlek in spraševal glede vzorčenja vode v
zajetju, saj ima podatek, da so ti vzorci oporečni. Predlagal je čiščenje zajetja in naj se sanira
podor za zajetjem.
Davorino Pirc je zanimalo, kaj se je dogajalo z vodo na Cesti svobode in v parku, saj je kar
približno tri dni teklo kot potok in spraševala je, če se da ocenit koliko vode je steklo in kdo bo to
vodo plačal.
Matjaž Berčon je povedal, da glede na to, ker je ta sklop vprašanj investicijskega značaja in nima
neposredne zveze z elaboratom in spremembe cene, je kljub temu še enkrat povedal, da
investicije občine, vključno z Ledino in podobnimi odseki se izvajajo v skladu s finančnimi
zmožnostmi in ostalim sočasnim urejanjem ostale komunalne infrastrukture. Povedal je, da
imajo v tem trenutku prednost projekti, ki se zaključujejo in so financirani s sredstvi Evropske
unije in v bistvu samostojne investicije, ne glede na to, da je bila planirana, da je bil izbran
izvajalec, v letošnjem letu še ne izvedena, ker ni denarja in ne gre samo za sanacijo samega
vodovoda, ampak za sočasno preureditev tudi spodnjega in zgornjega ustroja ceste (obnovo
meterorne, fekalne vode…). Infrastruktura reagira samo v primerih, ko gre za intervencije in
zato pride do občasnih prekopov. Povedal je, da so prioritete tam, kjer se celovito urejajo in je
tudi prepričan, da se bo tudi to uredilo, sicer ne v letošnjem letu ampak za začetek prihodnjega
leta pa upa, da se bo pričelo urejat.
Kar pa se tiče Zmrzleka pa je povedal, da gre za investicijsko zadevo. Zmrlezk ima status
rezervnega vodnega vira in v tem trenutku ni aktiven. Sanacija podora bo izvedena skupaj z
občino Gorje in Radovljica, ki sta souporabnika vodovoda Radovna. Ker pa to za seboj povleče
približno 1 km starega vodovoda, ki gre po levem bregu Radovne je bil celotnem projekt, s
katerim je Občina Gorje kot nosilka oziroma kot lastnica kandidirati v zadnjem razpisu za razvoj
regij, je bil ta projekt ocenjen na preko 800.000,00 €. Povedal je, da če se bo šlo v sanacijo
Zmrzleka, se bo najprej ugotovilo, ali je vir zadosten, ustrezen ali ima mogoče kakšne negativne
vplive iz zaledja in šele na podlagi teh ugotovitev se bo odločalo o nadaljevanju investicije.
Povedal je tudi, da se na Infrastrukturi projektna dokumentacija, ki je že nekaj let pripravljena,
novelira in je prosil, da če kdo vidi kakšno možnost glede racionalizacije in hitrejšega pristopa,
lahko priskoči na pomoč z usmeritvami in nasveti.
Glede Ceste svobode in parka pa je povedal, da to ni bil vodni vir, da ni teklo vodovodnih cevi,
ampak je bil razlog v zamašenih peskolovih in pa pretočnih jaških, ki so na mešani kanalizaciji.
Povedal je, da se zadeve vlečejo že od zadnje rekonstrukcije starega jedra Grad in hotela Astoria,
kjer je prišlo do vdora z gradbišč in je pesek zapolnil prekate kjer so narejeni prelivi in pa
peskolovi, kar pa je bilo že temeljito očiščeno od Kazine proti Zdraviliškemu parku in je dejansko
kar se je razlivalo, so bile čiste izvirske vode, ki so vdirale v sistem in povzročale prelivanje vode.
Janez Brence je o zajetju Zmrzlek povedal še to, da po njegovem mnenju ne gre za tako visoke
zneske, saj če se naredi vzorčenje vode pred zajetjem, kar pomeni, da je potrebno samo odkopat
z bagarjem, ki predstavlja minimalni strošek, če se je vzorec vode na tem delu čist pomeni, da je
vir onesnažene vode v samem zajetju in predlagal, da je potrebno potem odkopati na obeh
straneh zajetja, prebrikat okoli in očistit vodni vir in predlaga, da se ugotovi vir onesnaženja.
Sklepa št. 9:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v Bled in Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o
tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
13
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 11: Sprejem Zaključnega računa Občine Bled za leto 2013
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Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor OU
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc
predlog za sprejem v tistih točkah, za katere je pristojen odbor za gospodarstvo in turizem.
- Odbor za družbene dejavnosti- predsednica Karmen Kovač
predlog za sprejem
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
predlog za sprejem
- Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem
Župan je dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 10:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun Občine Bled za leto 2013
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 12: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Bled za leto 2014 – rebalans I
Župan je povedal, da so svetniki z dodatnim gradivom prejeli pojasnili oziroma
informaciji o prerazporeditvi med konti in da ni bilo vloženih dodatnih amandmajev.
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor OU
Poročila predsednikov delovnih teles:
- Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc
predlog za sprejem v tistih točkah, za katere je pristojen odbor za gospodarstvo in turizem.
- Odbor za družbene dejavnosti- predsednica Karmen Kovač
predlog za sprejem v delu za družbene dejavnosti
- Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
Odbor je sprejel sklepa da se sprejme amandma župana s katerim zmanjša odhodke za
namen subvencioniranja cen oskrbe naselij z vodo za 14.000 € in zniža ustrezne prihodke
za 14.000 € oz. sredstva nameni za obnovitvene investicije v vodovod.
Sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014
– rebalans I.
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
predlog za sprejem
Davorino Pirc je zanimalo, zakaj se je povečala postavka »praznično urejanje naselij«, saj gre
za skoraj 8 % povečanje.
Zanimalo jo je tudi, kakšna je bila škoda ob kraji objezerskih svetilk.
mag. Slavko Ažman je spraševal glede tekoče proračunske rezerve, ker je zelo veliko povečanje
in predlagal, da bi se več sredstev namenilo za urejanje varnih poti v šolo.
Matjaž Berčon je obrazložil, da se podvaja lanskoletni znesek in je teh 27 samo na račun tega,
ker v lanskem letu ni bilo pokritja in je razlika dva tisoč samo pokritje iz lanskega leta. Teh
25.000,00 € je dobra osnova, če se bo turistično gospodarstvo odzvalo, se lahko znesek za še
enkrat poveča in se bo lahko kar nekaj naredi za celostno podobo, predvsem v prednovoletnem
času, na kar se v večji meri to nanaša.
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Svetilke »buje«, ki so bile ukradene pred 1. Novembrom skušamo z zavarovalnico nekaj te
odškodnine doseči iz naslova škodnih dogodkov, saj same kraje niso bile zavarovane in primer
še ni zaključen. Povedal je, da je postavitev novih luči za občino znašala cca 30.000,00€.
Glede tekoče proračunske rezerve pa je povedal, da je bila v samem proračunu predvideno
približno 150.000,00€ in do sedaj je bilo porabljeno že 110.000,00 € samo za stroške
denacionalizacije in nakupa gospodarskega poslopja v Bodeščah. Ta rezerva je zato, ker je
velikokrat tako, da so zadeve, ki niso planirane in je potrebno odreagirati takoj in v kolikor te
rezerve ne bi bilo, bi dejansko določene zadeve zastale in ta rezerva pomeni neko fleksibilnost.
Župan je dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 11:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2014 – rebalans I.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 13a:

: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Menjava lastniških deležev na nepremičninah v Mali Zaki

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon
Prosim za poročili predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
Sklep št. 12:
Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo lastniških deležev in podelitev služnosti na
nepremičninah na območju Veslaškega centra Bled v Mali Zaki med Občino Bled (OB),
Veslaško zvezo Slovenije (VZS) in Veslaškim klubom Bled (VKB) po naslednjem predlogu:
A. zelene površine, obala
 parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 424/7, 426/3, 431/12, 431/17, 431/7,
481/15, 431/18, 431/19, 425/10, 424/23, 424/2, 424/21 k. o. Rečica
 deleži: 9/10 OB, 1/20 VZS, 1/20 VKB
 služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki), ki je
podrejena primarni dejavnosti Veslaškega centra Bled in služnost v korist
vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno delovanje in
upravljanje objektov in pripadajočih površin
B. objekti (restavracija, bife, apartmaji, telovadnica, hangar s pripadajočim zemljiščem)
 parc. št. 426/5, 426/9, 426/12, 426/13, 481/19 k. o. Rečica
 deleži: 4/10 OB, 3/10 VZS, 3/10 VKB
 služnost: vzajemna služnost v korist določene osebe (med vsemi solastniki) in
služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel za nemoteno
delovanje in upravljanje objektov in pripadajočih površin
C. ostale površine (poti, zelene površine)
 parc. št. 426/6, 426/10, 426/11, 426/14, 426/4, 426/7, 426/8, 430/1, 431/10,
431/13, 431/14, 431/6, 431/8, 431/11, 432/7, 481/23, 481/18, 481/24 k. o. Rečica
 delež: 1/1 OB
 služnost: služnost v korist vsakokratnega lastnika oz. solastnika sosednjih parcel
(VZS in VKB) za potrebe dostopa, prehoda in vzdrževanja zemljišč in objektov
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D. javne površine (kategorizirane ceste, parkirišče)
 parc. št. 423/8, 424/14, 424/16, 424/17, 424/19, 424/20, 424/22, 425/11, 425/12,
431/15, 431/5, 431/9, 432/3, 432/5, 432/6, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 434/1,
434/2, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 436/4, 481/11, 481/12, 481/14,
481/16, 481/17, 481/21, 481/22 k. o. Rečica
 delež: 1/1 OB - javno dobro
 razglasitev za grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste
Lastninska pravica se vpiše v korist Občine Bled in izvede se vknjižba zaznambe javnega
dobra lokalnega pomena.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
14
0
Sklep JE bil sprejet.

Točka 13b: Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Menjava zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip za del zemljišča s parc. št. 174/1,
k. o. Zasip
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU,Matjaž Berčon
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
Sklepi št. 13:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 174/11, k. o. Zasip v
izmeri 49 m2 za del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip v izmeri pribl. 50 m2 in
pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
2. Občinski svet ugotovi, da je del zemljišča s parc. št. 174/1, k. o. Zasip grajeno
javno dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi lastninske pravice se v
zemljiški knjigi predlaga zaznamba javnega dobra.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača lastnik parc. št. 174/11, k. o. Zasip.
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Bled za leto 2014 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
12
0
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 13c:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine

Odkup zemljišča s parc. št. 321/13 k.o. Želeče

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
Sklepi št. 14:
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1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 321/13, k. o. Želeče v
izmeri 47 m2, po ceni 20,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled.
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
14
0
Sklepi SO bili sprejeti.
Točka 13č:

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Odkup objekta Bodešče 35

Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
mag. SLAVKO AŽMAN je vprašal, da glede na to, da bo potrebno objekt podreti, ali se mogoče že
ve, koliko bodo znašali stroški rušenja. Spraševal je tudi, če se bo cena s strani občine kaj
povišala, če se pojavijo drugi dražitelji.
Matjaž Berčon je povedal, da se drugih dražiteljev ne pričakuje, glede na to, da je parcela take
oblike, da se brez soglasja občine ne more nič narediti, polovica dostopa je v lasti občine.
Sklepa št. 15:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 1087/2, k. o. Ribno
(objekt Bodešče 35) v izmeri 777 m2 na 2. javni dražbi in pooblašča župana za podpis
ustrezne pogodbe.
2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PRISOTNI
15
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 13d:

ZA
15

PROTI
0

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine

Prodaja dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU, Matjaž Berčon.
Poročila predsednikov delovnih teles:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš
- sklep: predlog za sprejem
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec
- sklep: predlog za sprejem
Sklepi št. 16:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip iz
javnega dobra. Zemljišče se prenese v last Občine Bled.
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2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 471/1, k. o. Zasip v
izmeri pribl. 40 m2 po ceni 40,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PRISOTNI
15
Sklepi SO bili sprejeti.

Točka 14:

ZA
15

PROTI
0

Sprejem Pogojev, meril in normativov za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Bled

Župan je povedal, da je dne 22. 1. 2014 imenoval Komisijo za šport (Jernej Slivnik kot

predstavnik individualnih športnih panog, Matjaž Silič kot predstavnik kolektivnih
športnih panog, Igor Justin kot zunanji strokovni sodelavec ter Janez Fajfar in Matjaž
Berčon kot predstavnika občine), ki je na svojih sejah dne 30. 1. 2014 in 3. 3. 2014
obravnavala dopolnitve, predloge in pripombe, jih strokovno proučila in uskladila ter
pripravila nov usklajen predlog Priloge pravilnika, ki ga imenovana komisija soglasno
predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Povedal je tudi, da je dne 22. 1. 2014 je župan v ta namen sklical sejo, na kateri je bila
Priloga pravilnika, s predlaganimi predlogi in pripombami dana v ponovno obravnavo.
V času razprave je župan sprejel odločitev, da imenuje ožjo delovno skupino, ki bo
zastopala interese vseh vpletenih, proučila dane predloge in pripombe ter pripravila
usklajeno gradivo za ponovno obravnavo in sprejem na občinskem svetu.
Uvodno obrazložitev je podal Igor Justin, zunanji strokovni sodelavec in pripravljalec
gradiva
Poročilo delovnega telesa:
Odbora za družbene dejavnosti - predsednica Karmen Kovač
predlog za sprejem
Mirana Vovka je zanimalo, kaj pomeni to za športne klube po novem pravilniku in če je bila
narejena kakšna simulacija, kaj to pomeni v praksi.
Igor Justin je povedal, če bi se upoštevalo, da bodo sredstva približno enaka, in če bo prišlo
enako število izvajalcev, bi bilo to v teh okvirih enako oziroma je lahko odstopanje + ali - 10 %.
Srečo Vernig je povedal, da se je izkazalo, da je bilo potrebo in modro Pravilnik še enkrat
proučiti in je pohvalil pripravo Pravilnika.
mag. Slavko Ažman je vprašal, ali se zadeve s tem pravilnikom za klube bistveno spremenijo ali
ne. Vprašal je tudi, če so klubi seznanjeni s tem Pravilnikom in če je mogoče kdo od klubov
nasprotuje tej novi rešitvi.
Igor Justin je povedal, da je bilo sestanku s klubi vse usklajeno in da nihče od predstavnikov ni
imel večjih pripomb. Povedal je, da se vedno lahko predvideva kaj bo, vendar pa na športnem
terenu se pač vse spreminja in tako kot se sedaj lahko kakšno novo društvo prijavi, ne vemo,
koliko denarja za vsakega in nekaj bo sigurno variranja.
Miran Vovk je samo še predlagal, glede na to, ker je največji problem med športnimi klubi,
predvsem hokejski klubi komunikacija in prosil, da če lahko kdo pri tem pomaga, da to stori.
Igor Justin je še povedal, da se klubi obrnejo za vsa vprašanja še na predstavnika individualnih
športnih panog in predstavnika kolektivnih športnih panog.
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Sklep št. 17:
Občinski svet Občine Bled sprejme Pogoje, merila in normative za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - Priloga Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
14
14
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 15:

Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2013 in sprejem
soglasja k Programu dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled
ki je v svoji razpravi med drugim odgovoril tudi na pobudo oziroma vprašanje mag. Slavka
Ažmana - osvetlitev grajske skale in povedal, da je osvetlitev realizirana v skladu z načinom
osvetlitve, katerega je Zavod pridobil in za katerega so na osnovi dveh prezentacij imeli
odobritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Povedal pa je, da sta v kratkem zgodili dve
zadevi in sicer je ena grajska skala premaknila reflektor, ki sedaj dejansko sveti v nebo in je
Zavod takoj aktiviral izvajalca osvetlitve, ki pa je bil žal štiri mesece v tujini in se bo to izvedlo v
kratkem času, saj je tudi ujma v februarju povzročila škodo in se Zavod trudi zadevo čimpreje
sanirati. Povedal je, da so v dogovoru z izvajalcem osvetlitve, da bodo na reflektorje namestili
posebne filtre, ki bodo moč osvetlitve zmanjševale in disperzirale, da bo ta učinek, ki se je po teh
poškodbah pojavil, praktični eliminiral.
Poročilo delovnih teles:
- Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač
seznanitev s programom in predlog za sprejem soglasja k programu
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc
seznanitev s programom in predlog za sprejem soglasja k programu
Anton Mežan je pohvalil Zavod za kulturo Bled, saj se zaveda svojega poslanstva in ga tudi
dobro opravlja in imajo vedno posluh tudi za občino, prav tako pa sodelovanje z njimi pohvalijo
tudi organizatorji, ki imajo opravka z Zavodom.
Davorina Pirc je povedala, da je zadovoljna, ker je za letošnje leto že dogovorjeno za jumbo
plakat in se že tudi ve kje bo postavljen, vendar pa je povedala, da bi bila še bolj zadovoljna, če bi
bili lahko ti plakati nameščeni na vseh vpadnicah v Slovenijo. Povedala je, da je zadovoljna, ker
se je pripravljen Zavod vključiti v sodelovanje z Zavodom za turizem, da se prične z aktivnim
pristopom k trženju kongresnega turizma in bo s tem tudi Festivalna dvorana, poleg kulturnega
centra lahko zaživela v polni meri tudi na kongresnem turizmu. Povedala je, da so na odboru
direktorju predlagali, da se aktivno vključi v zimski novoletni program in prepričana je, da bi se
v doglednem času lahko naredila zimska povezava od gradu do tam, kjer je sedaj že mišljeno.
Povedala je, da so bili na odboru tudi veseli, ker se Arboretum že dotaknil Festivalne dvorane.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je Blejski grad, Blejsko jezero z otokom in originalna kremna
rezina poznani produkti, ko so poznani vsej Sloveniji in tudi širše. Povedal je, da je Zavod lahko
vzor ostalim subjektom, tudi turističnemu gospodarstvu, kako je potrebno sodelovati v lokalni
skupnosti. Zahvalil se je vsem zaposlenim na Zavodu za korektno poslovanje in korektno
pripravljeno poročilo.
Janez Petkoš je vprašal, kakšne so realne možnosti, da bi iz prihodka se financirala severna
razbremenilna cesta.
Anton Omerzel je čestital za dobro pripravljeno poročilo.
Matjaž Završnik je povedal, da se Zavod mora držati pogodbe, ki je bila podpisana 2006 in s
katero je država Blejski grad, kot svojo lastnino predala v upravljanje Zavodu za kulturo Bled po
večletnih diskusijah. Povedal je, da to pogodbo smatra za dobro, ker so vsi partnerji zadovoljni.
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Povedal je, da v pogodbi ni omenjeno, da bi se večja sredstva lahko namenjala za krajevne
infrastrukturne programe. Povedal, da ko se bo sprejemal OPN, katerega sestavni del tega OPN
pa je tudi OPPN za vse področje severno od gradu, kar pomeni za Zavod nadaljnjo interesno in
razvojno sfero (celotno območje od Jezerc, Rečice, skupnega parkirišča nasproti Infrastrukture)
in povedal, da bo Zavod sodeloval pri pripravi in izvedbi in pri financiranju vseh teh
dokumentov, ki bodo vsebovali tudi varianto navezave na severno obvoznico, ki je za grad
ključnega pomena.
Sklepa št. 18:
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za
leto 2013 in
2. Občinski svet Občine Bled sprejem soglasja k Programu dela Zavoda za kulturo
Bled za leto 2014.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
15
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 16:
Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2013 in sprejem soglasja k
Letnemu finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podala Eva Štravs Podlogar, direktorica Turizma Bled.
Poročilo delovnega telesa:
- Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc
predlog za soglasje k programu dela Turizem Bled.
Miran Vovk je dokumentacijo pohvalil, povedal pa je, da je premalo inovativnosti pri domačih
prireditvah.
Davorina Pirc je povedala, da je Bled regijska destinacijska organizacija in med cilji in
pričakovanji je bilo za leto 2013 povečanje obsega turističnega prometa za 2% in povečanje
obsega turistične potrošnje za 2% in odbor je ugotovil, da se potrošnje ne da meriti in pove, da
to ni problem samo občine Bled, ampak da bo morala direktorica LTO to zagovarjati, ker je to v
sklopu RDO.
Prosila je tudi za odgovor glede obuditve zdraviliškega turizma.
Predlagala je, da se pridobi prava mera tradicionalizma in novih pobud. Ponovno je predlagala,
da bo potrebno več storiti za zimski čas in predlaga, da bi adventi čas potekal od konca
novembra do konca decembra.
Vprašala je, glede na to, da potekajo aktivnosti za dvig turistične takse, ali se ve, kakšne so
turistične takse v naši soseščini.
mag. Slavko Ažman je povedal, da manjka novih prireditev in prosi za malo več informacij
glede Blejskega filmskega festivala.
Postavil je tudi vprašanje glede prireditve »Čarobni dan« in glede na to, da se sredstva v znesku
10.000,00 € namenijo soorganizatorju z obrazložitvijo, da se kupi 50.000 internetnih naslovov,
sprašuje, kaj se lahko stori, da ne v prihodnje nebi več kupovali teh naslovov in kako bi bilo, če bi
se šlo v soorganizacijo pod pogojem, da se pridobi od zavoda naslove.
Ludvik Kerčmar je povedal, da je poročilo korektno pripravljeno. Predlagal je, da se da več
poudarka na sosednje države. Povedal je, da v prihodnje pričakuje tudi kašne nove prireditve in
nova dogajanja.
Povedal je, da je zadovoljen s tem, da se je informacijski center ostal v centru Bleda in se obnovil.
Anton Omerzel je povedal, da je potrebno več poudarka v mesecih pred in po sezoni. Predlagal
je tudi več sodelovanja s turističnim gospodarstvom.
Eva Štrav Podlogar je povedala, da so bila izven sezone v prejšnjem letu tri evropska
prvenstva.

49

Povedala je tudi, da je kar na Bledu kar nekaj novih prireditev. Glede Čarobnega dneva je
povedala, da je v znesek vračuna organizacija celotnega dne z vsemi dogodki, animacijo, glasbo
in z vsemi vabili in promocijo in je mnenja, da se takega dogodka brez partnerstva in sponzorjev
ne more naredit.
Kar se tiče Blejskega filmskega festivala je povedala, da je tema festivala vode in ekologije in upa,
dase bo dogodek razrastel. Poleg tega je k organizaciji pristopila tudi mlada ekipa, ki je izpeljala
Eurobasket, ki ima veliko izkušenj v smislu trženja in financ.
Povedala je, da se bo poizkusilo zbrati čimveč sredstev, da se realizira adventna pravljica na
promenadi, da se dodatno razsvetli Bled. Povedala je, da se izdeluje tipizirana hišica in se bo
zraven povabilo tudi manjše turistične subjekte.
Glede turistične takse je povedala, da je zelo različno po evropi. Povedala je, da je turistična taksa
v Sloveniji zadnjih 15 let 1,01 € in povedala je tudi, da je v obravnavi predlog, da se poviša točka,
ker se Zakon ne bo spreminjal in če se to sprejme, bo s 1.1.2015 višina turistične takse 1,26€.
Kar se tiče informacije o potrošnji gosta je povedala, da se da informacija o tistem, kar se meri, se
pravi ustvarjene nočitve oziroma informacije ki jih prejmejo po SURS_u. Informacije, ki so na
voljo po SURS-u, ekonomskega značaja oz. finančne pa zameglijo situacijo glede na to, da so
firme registrirane v Ljubljani in služijo na Bledu oz. obratno in zato so ti podatki samo ocena.
Kar se tiče zdraviliškega turizma je povedala, da se je preverjalo, kakšne bi bile možnosti obuditi
uradno zdravilištvo in tega skoraj ni, tako da Bled ostaja klimatsko letovišče, kar se s pridom
poslužujejo tudi v hotelskih hišah.
mag. Slavko Ažman je vprašal, ali je smiselno se dogovori z soorganizatorjem, ali dovoli in tudi
vključi v klavzulo kako pridobiva osebne podatke, da dovoli to uporabo za blejske prireditve
oziroma vse prireditve v občini Bled. Predlagal je, da se pripravi kakšna prireditev od katere bi
imela določene koristi tudi društva, se pravi da se del teh stroškov nameni društvom, ki so
pripravljena sodelovati.
Eva Štravs Podlogar je predlagala, da se društva na Čarobnem dnevu bolj vključijo in nekaj
dobijo.
Župan Janez Fajfar je povedal, da sistem, ki ga je vpeljal podžupan, da društva, ki želijo prejeti
točke, sodelujejo na občinskih prireditvah in to se je upoštevalo pri športu in kulturi in z
rezultati so zadovoljni vsi.
Sklepa št. 19
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Turizma Bled za leto
2013.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Letnemu finančnemu načrtu
Turizma Bled za leto 2014.
PRISOTNI
ZA
PROTI
16
16
0
Sklepa STA bila sprejeta.
Točka 17:

Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Župan Janez Fajfar je povedal, da ima kot župan pravico podeliti posebna priznanja in jih je v
letošnjem letu namenil starima gostoma iz Italije, ki sta že trikrat močno podprla DO RE MI in
Valeriji Štefelin, ki je dosegla bronasto medaljo na SP v keglanju na ledu in vsem gasilskim
društvom, ki so pomagala v februarski ujmi in ribiški družini, ki so očistili Savo in Oktetu Lip za
30 let delovanja in prebivalcem Kupljenika za ureditev nove gozdne poti na Jelovico.
Sklep št. 20:
Občinski svet Občine Bled za leto 2014 podeli:
- Zlato plaketo Občine Bled: Meri Poklukar in Petru Mužanu
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Častni znak rajska ptica: Društvu za podvodne dejavnosti, Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Mlino in Športnemu društvu mini golf Bled.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
-

Točka 18a:

Razno – Razrešitev in imenovanje člana odbora za gospodarstvo in turizem

Uvodno obrazložitev je podal Janez Petkoš, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanj,
Sklep št. 21:
Občinski svet Občine Bled zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta mag.
Leopoldu Zoniku imenuje občinsko svetnico Pavlo Zupan za članico Odbora za
gospodarstvo in turizem.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
Sklep JE bil sprejet.
Točka 18b:

Razno – Soglasje k postavitvi spomenika Mihajlu Pupinu

Uvodno obrazložitev je podal župan Janez Fajfar.
Sklep št. 21:
Občinski svet Občine Bled soglaša k postavitvi spomenika Mihajlu Pupinu v krožišču v
Mali Zaki.
PRISOTNI
ZA
PROTI
15
15
0
Sklep JE bil sprejet.
Točka 18c:

Razno – Poročilo župana med sejama

Državne ceste:

JRC: V sklepni fazi je izdelava PZI dokumentacije (projekti za izvedbo in popisi za razpis). Rok
za oddajo delovnih verzij je 4. 4., končnih pa 4. 6. 2014. Priprava dokumentacije se financira z EU
sredstvi pretekle finančne perspektive. Aktivnosti pri nakupih zemljišč pa so zastale, saj ob
sprejemanju proračunov za 2014 in 2015 Vlada RS ni zagotovila ustreznih sredstev za investicije
na državnih cestah, kar je splošno poznana problematika. Med drugim je zato odstopil tudi
prejšnji direktor DRSC mag. Ficko. Prav tako še ni jasno opredeljeno financiranje v naslednji
finančni perspektivi EU, niti v državnem proračunu. Nobeden od sogovornikov na državni ravni
ne zna podati jasnega odgovora.
SRC: Pridobljene so smernice, ki se usklajujejo zlasti z Zavodom za varstvo narave RS (potok
Rečica – Ledina) in DRSC glede projekcij prometa in priključevanja na obstoječo Ljubljansko
cesto. Večjih problemov ni, zato že v aprilu/maju načrtujemo javno razgrnitev, sprejem na
julijski seji, v začetku naslednjega leta pridobitev gradbenega dovoljenja, do konca 2015 pa tudi
projekte za izvedbo ter popise za razpis.
Drugi odseki: Najbolj je izpostavljena problematika urejanja cestnih prehodov (pri TNP in
Zazer), za kar se bo v naslednjih mesecih pripravila projektna dokumentacija in pridobila
ustrezna soglasja. Sicer pa so potrjene projektne naloge na DRSC za priključke Koritno, Lisice, C.
gorenjskega odreda in Kupljenik. Prav tako sta potrjeni nalogi za krožišče na Ljubljanski s
Seliško in Koritensko, ki je pred izvedbo, ter avtobusni postajališči na Mlinem. V izdelavi je
naloga za pločnik Astoria-Mak. V vseh primerih mora po zakonu o cestah stroške investicij
pokriti občina (prehodi, pločniki, AP, javna razsvetljava).
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Za izvedbo sta pripravljeni rekonstrukciji Rečiške in Ljubljanske (Krim-Toplice) ceste, ki pa sta
odvisni od izdatnejšega sofinanciranja države (cestni ustroj).
Prostorske zadeve:
OPN: V teku so zadnja usklajevanja z MKO glede selitve kmetij. Z vsemi ostalimi nosilci
urejanja prostora je akt usklajen. Pričakujemo sprejem na seji v začetku maja in uveljavitev s 1.
6. 2014.
Območje Vezenin: Sberbanka je s plačilom kupnine postala lastnik večjega dela območja,
zato smo nemudoma sklicali skupen sestanek z Mercatorjem kot drugim največjim lastnikom, ki
bo potekal v torek, 25. 3. 2014, v Ljubljani. Na sestanku bomo opredelili pričakovanja, interese in
dinamiko glede nadaljnjega razvoja območja. V prvi vrsti je zahteva občine, da oba lastnika
skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem podreta objekte in uredita območje, kar naj bi se
zgodilo še pred letošnjo poletno sezono.
OPPN Ožje središče Bleda: V teku je pridobivanje in usklajevanje smernic. Predvidoma bo
javna razgrnitev julija, sprejem pa do konca leta. V tem času pričakujem zainteresiranih javnosti
(predvsem turističnega gospodarstva in organizatorjev prireditev), da bodo prispevali dodano
vrednost k predlaganim krajinskim in arhitekturnim ureditvam s svojimi predlogi programov.
Druge večje investicije:
Triglavska roža Bled:
Izvedene so bile številne racionalizacije projekta (do 30 %). V
sklepni fazi je oddaja naročil za notranjo opremo in postavitev razstave. Če ne bo revizije, bo
objekt gradbeno zaključen in tehnično pregledan do konca maja. Z obratovanjem centra bi tako
lahko pričeli junija.
Športni park pri OŠ Bled: Na dodatno zahtevo športnih učiteljev in sveta šola bo na
načrtovani peščeni atletski stezi izvedena preplastitev s sintetično prevleko. Zato je bil
predhodno že položen drenažni asfalt. Napake pri asfaltiranju bodo s strani izvajalca v teh dneh
odpravljene, prav tako bo na stroške izvajalcev popravljeno manjše pomožno igrišče. Celotna
investicija, ki zajema tudi postavitev večnamenskega objekta (čakalnica za avtobus in športne
aktivnosti ter shramba za športne rekvizite) in krajinsko-vrtno ureditev celotnega parka in
okolice, bo zaključena v maju.
Aljaževa, Prisojna in Razgledna ulica, Staro jedro Mlino in Vaško jedro B. Bela: Večjih
problemov pri izvedbi ni, investicije potekajo v okviru predvidenih finančnih in časovnih
okvirjev. Dela na B. Beli bodo zaključena do sredine aprila, na Mlinem in Rečici pa do sredine
junija.
V času poletne sezone večjih gradbenih del na Bledu ne bo!
Obisk Vlade RS na Gorenjskem:
V četrtek, 29. 3., in v petek, 30. 3., Vlada RS načrtuje obisk na Gorenjskem. Od tega imamo na
Bledu že potrjena termina z ministrom za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je odgovoren tudi za črpanje EU sredstev.
Pričakujemo še potrditvi ministra za infrastrukturo in prostor ter ministra za kulturo.
Na Občini Bled pripravljamo Programski memorandum Občine Bled za obdobje 2014-2020, ki
predstavlja povzetek strateških projektov na območju občine in so v veliki meri odvisni od
države (postopkov in denarja). Memorandum bodo prejeli vsi člani vlade, ob obiskih
posameznih ministrov, pa jim bo podrobneje predstavljen.
Seja se je zaključila ob 20.47 uri .
Zapisala:
Vlasta Pretnar, tajnica župana
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 18. redne seje
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Anton Omerzel ocenjuje, da je Ljubljanska cesta v zelo slabem stanju in predlaga, da je potrebno
obvestiti državo, da le-to sanira. Povedal je tudi, da je cesta, ki vodi do Bohinjske Bela, pri
»Mačkovcu« udrta in je potrebno postaviti znak, da je cesta udrta in omejiti hitrost in predlagal,
da se to čim prej sanira.
Župan Janez Fajfar je povedal, da je 2. aprila organiziran sestanek z novim vodstvom na DRSC,
kjer bo to izpostavljeno.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Prometni znaki so bili postavljeni, DRSC pa vodi
aktivnosti za sanacijo.
Pavla Zupan se navezuje na prejšnji odgovor glede avtobusnih postaj ob Rečiški in daje
ponovno pobudo za postavitev avtobusnih postaj, saj je zelo velika frekvenca.«
Odgovor pripravil direktor OU: Avtobusne postaje bodo urejene v sklopu celovite
rekonstrukcije Rečiške ceste, saj je postopek posamičnega urejanja avtobusnih postajališč ob
državnih cestah preveč zapleten in terja precej časa in denarja (soglasja, poseben projekt itd.).
Priprava dokumentacije in usklajevanja za AP ob Gostišču Mlino npr. traja 2 leti. Avtobusna
postajališča ob občinskih cestah pa bo občina postavljala glede na finančne zmožnosti,
predvidoma 3-5 letno, enakomerno po vsej občini.
Majda Loncnar v imenu krajanov Bleda sprašuje, kako to, da je bilo letos okrog pluženja snega,
zakaj so izvajalci iz drugih krajev, saj je bilo zelo veliko pritožb in je prav, da se javnosti pove,
zakaj to in tudi sprašuje glede brisanja prehodov za pešce.
Matjaž Berčon je povedal, da se del težav nanaša na nove izvajalce, ki so v okviru nove
koncesijske pogodbe bili angažirani drugi podizvajalci, ker stari niso želeli delati pod novimi
pogoji, čeprav so ¾ občine pokrivali stari izvajalci, taki ki plužijo že več let. Pripombe so bile
vsesplošne, zlasti pa je situacijo poslabšal žled in obline količine snega. Občine ne želi nikogar
opravičevat in bo uporabila določene sankcije (v smislu finančnih penalov). Sicer pa se je strošek
zimske službe približno 25-30 % nižji kot v preteklih letih.
Glede prehodov za pešce je povedal, da so se na odboru za prostor in infrastrukturo dogovorili,
da bo v Blejskih novicah objavljeno kratko pojasnilo, zakaj je prišlo do izbrisa nekaterih cestnih
prehodov in kako se bodo le-ti nadomestili.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: V vmesnem času je občina pripravila projektne
naloge za izbrisane prehode, ki jih je pred 14 dnevi DRSC tudi potrdila. V tem trenutku se že
pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo treh prehodov (preko Ljubljanske pri TNP in v
križišču z Ribensko ter preko Ceste svobode za Zazer).
Ludvik Kerčmar: »Ne morem, da ne bi še enkrat obnovil svoje pobude glede severne in južne
razbremenilne ceste, ki sta vitalnega pomena za nadaljnji razvoj Bleda, predvsem pa turističnega
gospodarstva. Nevzdržno je, da tovorni promet poteka mimo najbolj elitnega hotela na Bledu,
Toplice. Veliko je raznovrstnih pritožb in glede na to, da tudi sami večkrat poudarite, da ne veste
več, na koga se na državi obračat, zato predlagam, da občinski svet sprejme sklep, s katerim vas
pooblaščamo oziroma občinsko upravo, da s problematiko seznanimo pristojnega ministra
oziroma predsednico vlade, saj južna obvoznica ne bi smela iti v zaton oziroma upočasnitev,
vendar pa bi v naslednjem obdobju moralo priti do realizacije in mislim, da je to zelo pomembno
za Bled in bi kazalo se tu na tem področju še malo potrudit.«
Župan Janez Fajfar je povedal, da se na tem že dela in še enkrat poudaril, da je 2. aprila
predviden sestanek na DRSC, naslednji teden je predviden tudi obisk vlade, za katero ima občina
pripravljen tudi memorandum, ki bo vladi predočen ob vsakem obisku.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Vladi RS, prav tako pa tudi vsem drugim političnim
predstavnikom ob vsakokratni priložnosti izročimo izvod Programskega poziva Občine Bled,
kjer so opisane ključne točke razvoja Bleda, ki so v pristojnosti države. Odzivi so medli, zato
občina izvaja tudi medijsko in lobistično kampanjo v tej smeri. Pomembno pa je, da na to
opozorijo tudi drugi občani preko svojih stikov in poznanstev, kjer je le možno.
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mag. Slavko Ažman
»Tudi sam imam pobudo na temo ukinjenih prehodov za pešce. Dejansko smo to v okviru
Odbora za prostor to problematiko tudi obravnavali in je bila zadeva resno obravnavana in so se
našle tudi določene rešitve, predvsem imamo obljubo, da bo nekako v pol leta rešen pač ta
prehod pri Petrolu, prebivalci Mlina pa so me tudi opozorili, da je potrebno rešit oziroma najti
rešitev za prehod na Mlinem. Na odboru, v kolikor sem razumel, je bilo obrazloženo, da se bo to
reševalo skupaj z avtobusnim postajališčem, kar pa je relativno draga zadeva in zna nekaj časa
trajat in bi prosil, da se razmisli o kakšnih drugih kratkoročnih rešitvah, ker je zadeva relativno
resna.«
Matjaž Berčon je povedal, da so predstavniki občine in izvajalci imeli operativni sestanek na
DRSC v zvezi s severno razbremenilno cesto in predvideva, da bo tudi velik posluh direkcije,
glede na to, da je ta prehod za pešce že obdelan v idejnem projektu SRC in meni, da tu ne bo
potrebno čakati pol leta, kar je bilo zagotovljeno tudi s strani vodij investicij (g. Wilenparta in g.
Droleta) in se bo lahko uredil zelo hitro. Na Zazeru pa je prehod z vidika direkcije bolj
kompliciran in se je že v sklopu recenzije priključka ceste Gorenjskega odreda posredovala
pobuda, da bi se v sklopu projekta ta zadeva strokovno obdelala. Ključni problem na Zazeru je
preglednost.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: V vmesnem času je občina pripravila projektne
naloge za izbrisane prehode, ki jih je pred 14 dnevi DRSC tudi potrdila. V tem trenutku se že
pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo treh prehodov (preko Ljubljanske pri TNP in v
križišču z Ribensko ter preko Ceste svobode za Zazer).
mag. Slavko Ažman:
4. Osvetlitev grajske skale. Reflektorji svetijo v zrak, vprašanje je, koliko je to stroškovno
učinkovito, drugo je onesnaževanje. Dajem pobudo, da se zadeva prouči. Cerkev npr. je zelo
decentno osvetljena, kar je v redu in nemoteče in se ravno tako vidi.
Odgovor na seji podal Matjaž Završnik v sklopu točke poslovno poročilo in načrt Zavoda
za kulturo Bled.
5. Začetki sej. Predlaga, da bi bile seje ponovno ob 17.00.
Župan Janez Fajfar je zagotovil, da se seje prestavijo na 17.00.
6. Prosi za obrazložitev glede zimske službe, kdo je izvajal to službo in na osnovi kakšne
pogodbe in tudi kakšna je ocena občinske uprave, kje so stvari funkcionirale, kje so bili
problemi, kje je bilo v redu narejeno.
Župan Janez Fajfar je glede zimske službe povedal, da so bile razmere izjemne, da je bil
koncesionar nov in povedal, da bo vse natančno obrazloženo.
Dodaten odgovor pripravil direktor OU: Nosilec izvedbe je bil občinski cestni koncesionar
Gradbeništvo Prestor, d.o.o., izbran na podlagi javnega razpisa s cenami in pogodbo iz javnega
razpisa na osnovi občinskega odloka (javna gospodarska služba). Območje občine je bilo
razdeljeno na 6 podobmočij: 1. Dobe, Ribenska, KS Ribno – Gradbeništvo Prestor; 2. središče
Bleda in okolica jezera, vključno s Kolodvorsko in Zako – podizvajalec Infrastruktura Bled; 3. KS
Bohinjska Bela – podizvajalec Janko Žmitek z Bohinjske Bele; 4. Mlino, Selo in Dindol –
podizvajalec Anton Markelj z Mlina; 5. Koritno, Bodešče; Gregorčičeva, Alpska in Zagoriška –
podizvajalec Anže Tonejc iz Gorij; 6. KS Zasip in Rečica ter Jermanka in Partizanska cesta –
podizvajalec Miha Klinar iz Podhoma.
Janez Brence
3. Pobuda, koliko je zakonsko število svetnikov za naslednje volitve in predlog za minimum, saj
je manjši svet bolj kooperativen in tudi cenejši.
4. Celovito poročilo o ukrepih ob žledolomu, kakšna je ocena stroškov, ki so oziroma še bodo
bremenila občinski proračun.«
Matjaž Berčon je podal kratko informacijo glede žledoloma. Povedal je, da bodo v četrtek
oddajali podatke v državni sistem. V celotni občini je bilo za 280.000,00 € škode na javni
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infrastrukturi oz. po kriterijih ocenjevanja Uprave za zaščito in reševanje. Zasebne zadeve, kot so
sadovnjaki in podobno, ni zajeto. Podrobni podatki so na voljo pri strokovnem sodelavcu za
zaščito in reševanje Aljoši Ažmanu.
Za občine do 10.000 prebivalcev je predvideno 16–19 svetnikov. Ta diskusija je bila v prejšnji
sestavi občinskega sveta odprta v sklopu sprememb statuta in takrat je bilo dogovorjeno, da je
najmanjše liho število 17, kar tudi pravni strokovnjaki in izkušnje narekujejo, da je zaradi
glasovanj boljše, če je liho število svetnikov.
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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4) Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Premoženjske bilance Občine
Bled za leto 2013.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: Nataša Hribar, podsekretarka za javne finance,
gospodarske in družbene dejavnosti
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
a) Prodaja zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 774/4 k. o. Želeče v
izmeri 72 m2 po ceni 168,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, v predstavlja objekt - trafo postajo (TP Ljubljanska cesta), ki je
v lasti Elektra Gorenjske. Cena zemljišča je določena na podlagi primerljivih cenitev in
medsebojnega dogovora in znaša 168,00 EUR / m2 (skupaj 12.096,00 EUR).

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
b) Gradnja objekta gospodarske javne infrastrukture na zemljiščih s parc. št.
919/1 in 919/5 k. o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep, da je gradnja objekta gospodarske javne
infrastrukture - učna pot ob Jezernici z razgledišči, na priobalnih zemljiščih s parc.
št. 919/1 in 919/5 k. o. Želeče v javnem interesu.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena (javna pot) na nepremičninah s parc. št. 919/1 in 919/5
k. o. Želeče.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Investitor želi na obravnavanih zemljiščih (območje vrtnarije Mlino) urediti 8 glamping hišk z
dostopnimi potmi (nastanitev kot dopolnilna dejavnost kmetije). Primarna dejavnost v območju
ostaja vrtnarija.
Skladno z določili 37. člena Zakon o vodah je na priobalnem zemljišču dovoljeno posegati v
prostor le za gradnjo objektov javne infrastrukture, za katere vodno soglasje izda ARSO.
Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju
gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka
določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni
rabi.
Občina bo na stroške investitorja s pogodbo o brezplačni pridobitvi služnostne oz. stavbne
pravice v obvodnem pasu uredila učno pot z razgledišči. Gradnja objekta gospodarske javne
infrastrukture na priobalnih zemljiščih s parc. št. 919/1 in 919/5 k. o. Želeče v lasti investitorja,
je v javnem interesu. Objekt se razglasi za grajeno javno dobro lokalnega pomena (javna pot), ki
se ga nameni splošni rabi - učna pot ob Jezernici z razgledišči.
Na podlagi sprejetega sklepa občinska uprava po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o
nastanku grajenega javnega dobra z omejitvijo zasebnega lastnika na priobalnem zemljišču, na
podlagi katere se izvede zaznamba v zemljiški knjigi. Odločba kot akt namreč konkretizira
pravice in dolžnosti zasebnika v razmerju do lokalne skupnosti, ki zagotavlja varstvo javnega
interesa.

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
c) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 984/5 k. o. Želeče

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 984/5 k. o.
Želeče v izmeri pribl. 100 m2 po povprečni ceni 83,20€ / m2 in pooblašča župana
za podpis ustrezne pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, v naravi predstavlja del objekta in dvorišče objekta Pod
Kozarco 4. Z odločbo iz leta 1960 je bilo lastniku objekta dovoljeno graditi objekt na navedem
zemljišču, vendar lastniško zadeva ni bila nikoli urejena. Zato se lastniku objekta Pod Kozarco 4
proda: zemljišče pod objektom v izmeri 30 m2 po ceni 143,50 EUR in zemljišče tik ob objektu v
izmeri pribl. 70 m2 po ceni 57,40 EUR (skupaj 8.323,00 EUR). Cena je določena na podlagi
medsebojnega dogovora (podlaga cenitev iz leta 2008).

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
č) Ureditev premoženjskih zadev z Ministrstvom za obrambo RS

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi menjavo zemljišč s parc. št. 1076/41, 1076/42,
1076/43, 1076/44, 1076/45, 1076/46 k. o. Selo pri Bledu v skupni izmeri 14.608
m2 v lasti Občine Bled, za parc. št. 320/14 k. o. Želeče v izmeri 495 m2 in parc. št.
308/68 k. o. Bohinjska Bela v izmeri 2.722 m2 v lasti MORS in pooblašča župana za
podpis ustrezne pogodbe.
2. Občinski svet ugotovi, da predstavlja zemljišče s parc. št. 320/14 k. o. Želeče
grajeno javno dobro lokalnega pomena - ceste. Po pridobitvi lastninske pravice se
v zemljiški knjigi predlaga zaznamba javnega dobra.
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Bled za leto 2014 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Predmet odtujitve so zemljišča s parc. št. 1076/41, 1076/42, 1076/43, 1076/44, 1076/45,
1076/46 k. o. Selo pri Bledu, skupaj 14.608 m2, ki v naravi predstavljajo območje za obrambo z
oznako »BB-B2 (P-poligon)« Bohinjska Bela – Za krajem. Skupna vrednost zemljišč v skladu z
vrednotenjem GURS znaša 21.033,00 EUR.
Občina Bled na podlagi predlagane zamenjave pridobi zemljišča v lasti MORS v skupni vrednosti
11.385,00 EUR (vrednotenje GURS):
- parc. št. 320/14 k. o. Želeče, 495 m2, ki v naravi predstavlja kategorizirano javno pot JP 512242
Koritenska cesta II, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled, v
vrednosti 9.653,00 EUR in
- parc. št. 308/68 k. o. Bohinjska Bela, 2.722 m2, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, na
katerem je vodno zajetje z ograjenim rezervoarjem, v vrednosti 1.732,00 EUR.

parc. št. 1076/41, 1076/42, 1076/43,
1076/44, 1076/45, 1076/46 k. o. Selo pri
Bledu

parc. št. 308/68
k.o. Boh. Bela

parc. št. 320/14
k.o. Želeče

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
d) Prodaja zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri Bledu

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 198 k. o. Selo pri
Bledu v izmeri 3.856 m2 na javni dražbi z izklicno ceno 20,00€ / m2 in pooblašča
župana za podpis ustrezne pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva
plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja delno območje mineralnih surovin (gramoznica) –
stavbno zemljišče, delno kmetijske površine. Glede na to, da je zemljišče po namenski rabi delno
kmetijsko zemljišče (v izmeri pribl. 40%), se bo prodaja vršila po postopku javne dražbe v
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
e) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela

PREDLOG SKLEPOV:
1.
Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska
Bela v izmeri pribl. 30 m2 po ceni 40,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.
Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2.
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
3.
Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem parc. št. 922/5 k. o. Bohinjska Bela iz javnega
dobra in prenos v last Občine Bled.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, v naravi predstavlja del objekta (napušč) in dvorišče objekta Bohinjska Bela
63 (zemljišče med objektom in opornim zidom ob javni poti). Glede na to, da javna pot v naravi poteka le po
delu parc. št. 922/5 k.o. Bohinjska Bela, večinoma pa po sosednjem zemljišču s parc. št. 118/10 k.o. Bohinjska
Bela, ki je ravno tako v lasti Občine Bled, se predlaga parcelacija in prodaja navedenega dela zemljišča.
Soglasje k prodaji je podala Krajevna skupnost Bohinjska Bela (sodelovanje pri postopku ugotavljanja mej).

BOH. BELA
63
POT

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
f) Prodaja zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 463/176 k. o. Rečica
v izmeri 40 m2 po ceni 23,00€ / m2 in pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec.
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2014 se
ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom.
3. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča 463/176 k.o. Rečica iz javnega
dobra.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
Po izvedenem postopku ureditve meje pred investicijo gradnje komunalne infrastrukture je bilo
ugotovljeno, da zemljišče parc. št. 463/176 k.o. Rečica v naravi ne predstavlja ceste, zato se
predlaga izvzem iz javnega dobra. V zemljiški knjigi se izvede izbris zaznambe, s katerim je bila
nepremičnina razglašena za javno dobro.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, predstavlja travnato površino ob Razgledni cesti v izmeri 40 m2
in je bilo v času denacionalizacijskega postopka parcelirano brez terenskega ogleda od
sosednjega zemljišča s parc. št. 463/189 k.o. Rečica, ker naj bi v naravi predstavljalo cestno telo.
Zato se zemljišče proda lastniku zemljišča s parc. št. 463/189 k. o. Rečica.
Cena zemljišča je določena na podlagi GURS-ove ocene vrednosti in medsebojnega dogovora in
znaša 23,00 EUR / m2 (skupaj 920,00 EUR).

Pripravila:
Barbara Jančič
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5) Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
g) Izvzem zemljišča s parc. št. 448/20 k. o. Bled iz javnega dobra

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišča parc. št. 448/20
k. o. Bled iz javnega dobra. Parc. št. 448/20 k. o. Bled ostane v lasti
Občine Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Obrazložitev:
V postopku ažuriranja vpisov cest za potrebe davka na nepremičnine je bila parc. št. 449/1 k.o.
Bled v celoti razglašena za javno dobro – ceste. V naravi kategorizirana javna pot JP 512081
Cesta v Vintgar I poteka le po delu zemljišča, preostalo zemljišče predstavlja funkcionalno
zemljišče oz. dvorišče objekta Cesta v Vintgar 4, zato je bila izvedena parcelacija (izvzem) ceste.
Pri zemljišču parc. št. 448/20 k.o. Bled, ki v naravi predstavlja dvorišče objekta Cesta v Vintgar 4
se zato predlaga izbris zaznambe javnega dobra. Še vedno pa zemljišče ostane v lasti Občine Bled
in se odda v najem stanovalcem objekta Cesta v Vintgar 4.
izvzem iz
JD

parcelacija
ceste

Pripravila:
Barbara Jančič
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6) Seznanitev s Poslovnim poročilom JP Infrastruktura Bled za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se seznani s Poslovnim poročilom JP
Infrastruktura Bled za leto 2013.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: mag. Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled d.o.o.
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POROČILO O POSLOVANJU 2013

DEJAVNOSTI IN OBJEKTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
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Bled, april 2014
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I. POROČILO O POSLOVANJU PODJETJA
Poslovanje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je v letu 2013 povečini potekalo skladno z
načrtovanim. Na dejavnosti turistične infrastrukture smo upravljali z občinskimi
infrastrukturnimi objekti: Športna dvorana, Smučišče in sankališče Straža, Grajsko ter izvajali
dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Bled. V okviru dejavnosti komunalne
infrastrukture smo izvajali obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v obeh
občinah ustanoviteljicah, in sicer: oskrba s pitno vodo, zbiranje in prevoz odpadkov,
pokopališko-pogrebna dejavnost, ter izvajali še izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih
naprav, ter pripravo strokovnih mnenj in soglasij. V okviru komunalne infrastrukture smo
izvajali tudi dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Gorje. Poleg gospodarskih
javnih služb smo izvajali tudi tržne dejavnosti (npr. izvajanje investicij in drugih vodovodnih
storitev po naročilu, urejanje zasebnih površin, izvajanje finančno-računovodskih storitev za
zunanje naročnike ipd.).
V podjetju je bilo v letu 2013 povprečno zaposlenih 66 delavcev, od tega na dejavnosti turistične
infrastrukture 26, na komunalni infrastrukturi 33, in v skupnih službah podjetja 7 delavcev.
V letu 2013 smo načrtovali skupne prihodke podjetja v višini 3.681.250,00 Eur, ter skupne
odhodke iz poslovanja podjetja v višini 3.680.260,00 Eur. Načrtovani poslovni rezultat podjetja
naj bi znašal 990,00 Eur.
V letu 2013 smo realizirali skupne prihodke v višini 3.970.252,00 Eur, kar je za 8% več od
planiranih prihodkov. Skupni realizirani odhodki so znašali 3.802.170,00 Eur, kar je za 3% več
od planiranih odhodkov. Poslovno leto smo zaključili z dobičkom, ki (po izračunu odloženih
davčnih obveznosti) znaša 149.324,00 Eur.
Načrtovani in realizirani rezultati podjetja ter dejavnosti 'Turistična infrastruktura' in
'Komunalna infrastruktura' so prikazani v spodnji tabeli.

DEJAVNOSTI TI

DEJAVNOSTI KI

PODJETJE SKUPAJ

Plan 2013

Realiz.2013 Plan 2013

Realiz.2013 Plan 2013

Realiz.2013

PRIHODKI

1.489.200

1.493.710

2.192.050

2.476.542

3.681.250

3.970.252

ODHODKI

1.488.290

1.427.158

2.191.970

2.327.329

3.680.260

3.802.170

REZULTAT

910

12.028

80

137.296

990

149.324

Tabela 1: Pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov podjetja v letu 2013
Znotraj Turistične infrastrukture so v letu 2013 vse dejavnosti in objekti, razen smučišča,
poslovali uspešno in skladno z načrtovanim. Dosežen je bil pozitiven poslovni rezultat v višini
12.028 Eur.
Skupni realizirani prihodki na dejavnosti TI so bili višji od načrtovanih za 3%. Povečani prihodki
so bili realizirani predvsem na račun povečanega obsega poslovanja objektov športne dvorane in
grajskega kopališča.
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Dejavnosti Komunalne infrastrukture so v letu 2013 poslovale nadpovprečno, predvsem zaradi
povišanja cen ravnanja z odpadki in realizirale pozitiven rezultat.
Dejavnosti gospodarskih javnih služb so dosegle višje prihodke od načrtovanih in sicer za 24%.
Pregled prihodkov in odhodkov po njihovih vrstah za vse posamezne objekte in dejavnosti
Turistične infrastrukture in Komunalne infrastrukture je v tabelah, priloženih na koncu poročila.
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II. DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
1. SMUČIŠČE IN POLETNO SANKALIŠČE STRAŽA
Smučišče Straža v sezoni 2012/13 ni obratovalo, zato so bili zaposleni v okviru možnosti
prerazporejeni na druga dela in naloge ter opravili vse potrebno za začetek sezone poletnega
sankanja. Jeseni smo smučišče ponovno pripravili za obratovanje in je delovalo od 21. do 24.
decembra 2013, ko smo ga morali zaradi pomanjkanja snega zapreti.

Januar
Februar
Marec
December
Skupaj

2009
2010
2011
2012
2013
število
število
število
število
število
število
število
število
število
število
smučarskih
prihodek smučarsk
prihodek smučarsk
prihodek smučarsk
prihodek smučarsk
prihodek
smučarjev
smučarjev
smučarjev
smučarjev
smučarjev
dni
ih dni
ih dni
ih dni
ih dni
11
715
6.406
24
3587
31.242
18
1151
10.325
17
1715
13.594
25
2987
24.580
18
1514
13.146
1
77
533
10
1119
10.140
4
159
1.373
29
2.507
20.533
59
7693
65.962
36
2665
23.471
0
0
0
4
159
1.373

Tabela 1: Primerjava prodaje 2009 - 2013
Poletno sankališče je pričelo z obratovanjem 27.4.2013. V času spomladanskih in poletnih
šolskih počitnic smo imeli odprto vsak dan, v času šolskega pouka pa ob sobotah in nedeljah. Do
zaključka sezone 22.9.2013 smo našteli 103 obratovalne dni, prodali 35.539 vozovnic in dosegli
268.413 EUR prihodkov od prodaje.
2012
število
število
obratovalnih prodanih
dni
kart
April
5
1.057
Maj
9
2.366
Junij
12
2.631
Julij
28
10.598
Avgust
29
13.285
September 6
1.728
Oktober
5
909
Skupaj
94
32.574
Tabela 2: Primerjava prodaje 2012/13

število
promet
obratovalnih
v EUR
dni
8.924
3
17.632 9
22.958 14
93.774 31
119.411 27
14.458 19
7.870
285.027 103
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2013
število
prodanih
kart
332
1.358
3.968
12.262
13.852
3.767
35.539

promet
v EUR
2.496
9.842
27.832
93.388
107.493
27.362
268.413

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
2012
6.000

2013

4.000
2.000
0

Graf 1: Primerjava prodaje – število prodanih kart po mesecih 2012/13
140.000
120.000
100.000
80.000
2012

60.000

2013
40.000
20.000
0

Graf 2: Primerjava prodaje – promet po mesecih 2012/13
Izvršena dela na Straži v letu 2013:
Januarja smo steptali manjše otroško sankališče v izteku smučarske proge na Straži. Kasneje
smo zamenjali vijake na sedežih sedežnice. Opravili smo servis sedežnice pred pričetkom
poletne sezone ter zamenjali prižemke. Sestavili smo progo za poletno sankanje, izvedli letni
servis sank in pripravili vse drugo potrebno za obratovanje sankališča. Spomladi smo trebili in
pobranali travnate površine. Poleg rednega obratovanja smo skrbeli za čistočo na objektu, redno
košnjo in druga sprotna vzdrževalna dela.
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Ker smučišče ni obratovalo, so zaposleni s Straže sodelovali pri izvajanju nalog skupne rabe.
Takoj po novem letu so se vključili v čiščenje po novoletnih prireditvah. Kasneje so delali v
okviru zimske službe – ročno čiščenje snega. Poskrbeli so za redna vzdrževalna dela na stojnicah
(čiščenje, barvanje, popravilo) in klopeh (čiščenje, barvanje, popravila). Sodelovali so pri
spomladanskem čiščenju parkov in zelenic. Pomagali so pri polaganju in pospravilu parketa za
dve prireditvi v Športni dvorani.
V času sezone poletnega sankanja smo opravljali redno košnjo zelenic okoli dvorišča, spodnje in
zgornje postaje ter z nitko okoli sankaške proge, dnevno čiščenje košev in pobiranje smeti,
dnevno pomivanje sanitarij in prostorov za goste. Skrbeli smo za redno vzdrževanje sedežnice in
sani.
Takoj po zaključku sezone smo se lotili priprave sedežnice za izredni tehnični pregled (pregled
električnih inštalacij, peskanje kovinskih delov in zvarov, menjava vseh sornikov kolesnih baterij
na stebrih, servis hidravličnega sistema, čiščenje in zaščita betonov sedežnice, barvanje peskanih
delov sedežnice, demontaža stolov s transportne vrvi, čiščenje prižemk, mazanje kolesnih
baterij…). Pripravljali smo teren za novo nizkovrvno vlečnico in Koritnikovo hiško (izkop
kanalov, polaganje cevi, valjanca, signalnega traku, električnega kabla ter zasipanje, planiranje
terena). Zavod za gradbeništvo je kot pooblaščena ustanova opravil tehnične preglede: pregled
betonskih temeljev stebrov sedežnice, zvarov, sidrnih vijakov in stebrov ter izredni tehnični
pregled. Novembra smo odstranili stari hladilni stolp, postavili novo kovinsko konstrukcijo in
nov hladilni stolp. Opravili smo servis teptalnega stroja pred sezono. Decembra smo izvedli
pregled hladilnega sistema, postavili novo brunarico, ki smo jo poimenovali Koritnikov hiška,
poskrbeli za popravilo električnih omaric na smučišču po kraji kablov, postavili novo nizkovrvno
vlečnico.

2. GRAJSKO KOPALIŠČE
Kopalna sezona se je pričela 15.6.2013 in trajala do 8.9.2013. Grajsko kopališče je zaradi svoje
urejenosti tudi v letu 2013 prejelo mednarodni okoljski znak Modra zastava. Na tekmovanju za
najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji v akciji »Naj kopališče« smo dosegli drugo mesto.
V času priprave na sezono smo opravili vrsto vzdrževalnih del:
-

čiščenje plevela na vseh terasah in tlakovanih površinah,
grabljenje zelenic in košnja trave,
generalno čiščenje vseh sanitarij, kabin in garderob,
montaža opozorilnih tabel in skakalnice,
barvanje vseh železnih ograj in klopi,
priprava otroških igral in peskovnikov,
barvanje, popravilo in montaža lesenih stopnic,
montaža splavov in stopnic za v vodo,
montaža belih splavov,
sestava obroča v jezeru (meja kopalne vode),
manjša popravila lesenih delov,
manjša gradbena vzdrževalna dela in beljenje starih kabin,
cementiranje razpok,
ureditev pomola za kajake.
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Nakup osnovnih sredstev in investicije:
-

izdelava nove električne omarice in napeljave elektrike za blagajno,
menjava mivke v peskovniku.

Prireditve v kopališču:
6.4.2013
11.5.2013
25.5.2013
19. – 20.7.2013
20.7.2013
8.8.2013
25.12.2013

Tek okoli jezera,
Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji v sladkih vodah,
Čistilna akcija – potapljači,
Akrobatski letalski miting
Ognjemet
Naj kopališče
Legenda o potopljenem zvonu

2012

prodane karte
dnevne
tedensk
mesec
vstopnice
e
junij
2454
0
Julij
10673
0
Avgust
15716
0
September 773
0
SKUPAJ
29616
0
Tabela 3: Pregled prodaje v letu 2012
prodane karte
dnevne
tedensk
mesec
vstopnice
e
junij
1860
Julij
12291
Avgust
13525
September 822
SKUPAJ
28498
0
Tabela 4: Pregled prodaje v letu 2013

sezonsk
e
266
149
15
0
430

ležalnik
i
74
615
1114
31
1834

kabine
7
21
36
1
65

omaric
e
70
257
284
28
639

kajak1
0
123
16
14
153

kajak2
0
144
239
29
412

sezonsk
e
274
114
14

ležalnik
i
105
952
974
67
2098

kabine
2
13
21
2
38

omaric
e
30
212
258
22
522

kajak1
19
148
173
26
366

kajak2
34
175
191
35
435

2013

402
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Graf 3: Primerjava prodaje 2012/13

3. ŠPORTNA DVORANA
Športna dvorana je v polletju poslovala s polno obremenitvijo od 1.1. do 10.4.2013. Potem smo
dvorano zaprli in stopili led. Redna vzdrževalna dela smo morali opraviti zelo hitro, ker je bilo
treba dvorano pripraviti za Evropsko prvenstvo v taekwondoju, ki je potekalo od 26. do 28.
aprila. Poletna sezona se je pričela 1.7. s tradicionalnim mednarodnim hokejskim kampom
bratov Hiti.
Opravljena dela:
-

menjava glavne črpalke na hladilnem agregatu klimata;
tlačni preizkus (Kota d.o.o, servis Železnik);
redni servis kompresorjev;
montaža nove črpalke za vodo za hladilni sistem;
čiščenja in obnova izolacije cevi za amonijak v kineti;
menjava reflektorskih žarnic v dvorani;
popravilo in barvanje ograje ledene ploskve;
beljenje garderob, hodnikov, sanitarij, tribun;
čiščenje in barvanje igralne površine ter risanje označb;
predelava zasilnega izhoda na zahodni tribuni;
postavitev nastreška nad klimatom.
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Prireditve od 1.1.- 31.12.2013
1.1.
4. – 6.1.
10.2.
23.2.
8.3.
13. – 16.3.
23.3.
24.3.
28. - 31.3.
2. – 10.4.
26. – 28.4.
11.5.
1.-13.7.
15. – 27.7.
16.7. – 3.8.
27. – 30.7.
1.- 5.8.
8. - 11.8.
10.8. – 19.8.
22. – 24.8.
1.-2.11.
16.11.
21.11.
28.12.

Drsalna revija
Državno prvenstvo v umetnostnem drsanju
Hokejski turnir malčkov
Državno prvenstvo v kegljanju na ledu
Koncert Helene Blagne
Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu
Hokejski turnir U8
Hokejski turnir U10
Mednarodni turnir umetnostnih drsalcev Triglav Trophy
Mednarodni hokejski turnirji za mlade selekcije
Evropsko prvenstvo v taekwon-do-ju
Alpski večer
Hokejski kamp bratov Hiti
Hokejski kamp Terglav
Hokejski kamp ruske ekipe
Priprave HZS
Hokejski kamp Mohorič
Hokejski kamp Villach
Hokejski kamp ruske ekipe
Poletna hokejska liga
Evropski turnir v broomballu
Narodnozabavna HIT parada
Koncert Tekaškega kluba Bled – Modrijani in Sašo Avsenik
Mednarodni turnir v kegljanju na ledu

Zasedenost v Športni dvorani v letu 2013 je bila sledeča:
REKREACIJSKO DRSANJE:
ODRASLI
DIJAKI, ŠTUDENTJE
OTROCI
SKUPAJ ŠT. OBISKOVALCEV

2012
1213
1295
4931
7439

2013
1445
2461
3807
7713

IZPOSOJA DRSALK
2463
2622
Tabela 5: Primerjava zasedenosti ledu in števila obiskovalcev 2012/13
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Graf 4: Primerjava obiska 2012/13
2010

2011

2012

HK MK Bled

663,50

601,25

550,25 573,75

Labod

262,75

405

321

HDD

604,75

615

439,75 386,5

Reprezentance

176,50

141,25

140

Ostali - Slovenija

621,25

760,25

1.425,5 1.317,25

Tuje skupine

176,75

179,50

283,5

Skupaj
Tabela 6: uporaba ledu – klubi, skupine

2.505,50 2.702,25 3.160

2013

287,5

150,75

293,25
3.009

4. SKUPNA RABA
Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, parkov in drugih javnih površin. V mesecu
januarju Občina Bled potrdi program letnega vzdrževanja cest in parkov, v mesecu oktobru oz.
novembru pa še posebni plan zimskega vzdrževanja cest.
Dela se izvajajo v skladu z letnim programom in v dogovoru s predstavniki občine ter
posameznimi krajevnimi skupnostmi, tam kjer se kažejo največje potrebe po ureditvi kraja.
Dejavnost skupne rabe v Občini Bled opravljamo s 10 zaposlenimi operativnimi delavci in
občasno pomočjo delavcev Straže in Grajskega kopališča.
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Zimska služba
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti:
- priprava zimske mehanizacije;
- postavitev in vzdrževanje snežnih kolov;
- priprava deponij za sneg;
- kontrolni pregledi cestišča;
- strojno pluženje cest in pločnikov;
- posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici (pesek, mešanica, raztopina);
- ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov;
- odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja;
- pospravilo in čiščenje deponij za sneg;
- pospravljanje snežnih kolov;
- čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.
Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture in podizvajalce, v
primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura na Rečiški 2
na Bledu.
2012

2013

odvoz
pluženje posipanje snega
pluženje posipanje
IB
14,5
209,0
0
392,5
274,0
kooperanti 54,0
250,5
0
1332,0 694,0
Tabela 7: Primerjava delovnih ur zimske službe v letih 2012 in 2013
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Graf 5: Primerjava delovnih ur zimske službe v letih 2012 in 2013
Kot material za posipanje se je uporabljala sol, mešanica, pesek in raztopina. Poraba materialov
za posipanje je prikazana v spodnji tabeli.
Material za posipanje
sol
(v tonah)
raztopina
(v m3)
mešanica
(v m3)
pesek
(v m3)

2012
200,780
59,506
230,200
70,190
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2013
367,898
77,040
473,950
85,985

Tabela 8: Porabljeni material za posipanje in primerjava 2012/13
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Graf 6: Primerjava porabljenega materiala za posipanje v letih 2012 in 2013
Letno vzdrževanje
a)
-

Vzdrževanje parkov in javnih površin:
čiščenje centra Bleda, osrednjega parka ter pobiranje smeti;
čiščenje javnih površin po krajevnih skupnostih;
čiščenje obale, gladine jezera ob obali in pobiranje smeti okoli jezera;
vzdrževanje košev za smeti (pranje in pleskanje);
vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj v parku, okoli jezera in sprehajalnih poteh;
vzdrževanje parkovnih klopi (pranje, popravilo, pleskanje);
vzdrževanje kovinskih količkov ob cestah oz. zelenicah (popravila, pleskanje);
spomladansko trebljenje parkov in objezerskih površin;
vzdrževanje korit za rože (popravila, namestitev in skladiščenje preko zime);
strojna in ročna košnja zelenic v parku (tudi važnejše javne površine po KS);
čiščenje paviljona v Zdraviliškem parku;
pometanje asfaltnih stez, stopnišč in ostalih javnih površin;
pletje in urejanje robov parkovnih poti;
košnja priobalnega pasu ob jezeru;
obrezovanje žive meje v osrednjem parku;
odstranitev polomljenih vej;
sodelovanje z izvajalci del na področju osrednjega parka, predvsem glede odstranitve in
odvoza odpadkov (na osnovi predhodne naročilnice s strani naročnika del).

b) Krajevne ceste:
- redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest (cesta
na grad, okoli jezera, na območju osrednjega parka…);
- čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov;
- spomladansko čiščenje cest in pločnikov (ročno in strojno pometanje);
- sanacija vozišč po neurjih.
c) Novoletna okrasitev:
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-

montaža okrasitve, ki je dodeljena krajevnim skupnostim - izvedba v prvih dneh
decembra;
demontaža okrasitve in skladiščenje – predvidoma od 10. do 20. januarja ali po
dogovoru;

5. SKUPNA PRODAJA V LETIH 2012 IN 2013
OBJEKT
PRODAJA 2012
Športna dvorana
286.519
Smučišče Straža
/
Sankališče Straža
225.713
Grajsko kopališče
179.994
Športni park Bled
7.326
Mini golf
6.000
Skupna raba
478.251
SKUPAJ:
1.183.803
SKUPAJ tur. objekti
705.552
Tabela 9: Primerjava prodaje 2012/13

PRODAJA 2013
295.352
663,00
245.150
174.000
/
/
519.000
1.234.000
715.165

INDEKS 12/13
1,03
/
1,09
0,97
0
0
1,09
1,01
1,04

600.000 EUR
500.000 EUR
400.000 EUR
300.000 EUR
2012

200.000 EUR

2013
100.000 EUR
0 EUR

Graf 7: Primerjava prodaje 2012/13
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III. DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. OSKRBA Z VODO
UVOD
Lastnici objektov in naprav javnega vodovodnega sistema sta občina Bled in občina Gorje.
Infrastruktura Bled d.o.o. je najemnik objektov in naprav javnega vodovodnega sistema in
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Bled in občini Gorje.
Javni vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo uporabnike stanovanjskih, poslovnih in
industrijskih objektov v obeh občinah. Za pravilno izvajanje oskrbe s pitno vodo je treba
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise.
Dejavnost oskrbe z vodo opravljamo s 5 operativnimi delavci.
OSKRBA Z VODO
V spodnjih tabelah so predstavljene količine porabljene vode v občini Bled in občini Gorje v
preteklih letih za gospodinjstva in ostale uporabnike – dejavnost.

OBČINA BLED

MERSKA
ENOTA

GOSPODINJSTVA

DEJAVNOST

SKUPAJ

2008

m3

440.272

314.617

754.889

2009

m3

394.604

310.157

704.761

2010

m3

407.086

308.216

715.302

2011

m3

382.189

322.496

704.685

2012

m3

379.402

325.904

705.306

2013

m3

374.243

308.279

682.522

Tabela 1a: Količina porabljene vode v občini Bled

OBČINA GORJE

MERSKA
ENOTA

GOSPODINJSTVA

DEJAVNOST

SKUPAJ

2008

m3

146.896

13.917

160.813

2009

m3

145.561

13.758

159.319

2010

m3

126.739

21.669

148.408

2011

m3

123.837

25.444

149.281

2012

m3

120.495

24.872

145.367

2013

m3

118.324

23.363

141.687

Tabela 1b: Količina porabljene vode v občini Gorje
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STORITEV

MERSKA
ENOTA

SKUPAJ

2005

m3

955.513

2006

m3

920.094

2007

m3

919.513

2008

m3

915.702

2009

m3

864.080

2010

m3

863.710

2011

m3

853.966

2012

m3

850.673

2013
m3
824.209
Tabela 1c: Količina skupno porabljene vode v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjih let
Količina skupno porabljene vode se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za cca 3 %.

Primerjava skupno porabljene vode v obeh občinah

m3
870.000

855.000

840.000

825.000

810.000

795.000
2009

2010

2011

2012

2013

Graf 1: Primerjava skupno porabljene vode

Obračun storitev oskrbe s pitno vodo
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009) se vodarina uporabnikom obračunava s postavkami:
1. Omrežnina – je prihodek lastnika vodovoda, torej občine. Občina je Infrastrukturi Bled d.o.o.
dala v najem vodovodno infrastrukturo za zakonsko predpisano najemnino oz. omrežnino.
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Omrežnina je določena na letni ravni in se obračunava mesečno glede na predpisane faktorje
zmogljivosti priključkov, določenih z dimenzijo vodomera in pretokom v m3/h. Osnovna enota za
izračun omrežnine je najnižja dimenzija vodomera DN13.
2. Vodarina – je prihodek Infrastrukture Bled d.o.o. kot izvajalca dejavnosti. Stroški vodarine
vključujejo vse stroške izvajalca za določeno storitev. Veljavna cena od meseca novembra 2009
naprej je 0,3580 EUR/m3.
3. Vodna povračila – so prihodek države, ki je odmerjen z odločbo Agencije RS za okolje.
Cene so enake za gospodinjstva in dejavnost ter enake za obe občini. V ceni storitve vodarine
niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
IZVEDENA DELA
Na celotnem vodovodnem omrežju v občini Bled in občine Gorje so se izvajala redna vzdrževalna
in investicijska dela ter naloge skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah ter veljavnima
občinskima odlokoma, ki urejata oskrbo s pitno vodo.
 Zajetje Ovčja jama
1. čiščenje zajetja in vzdrževanje okolice z letno košnjo (spomladansko čiščenje, obsekovanje
vej in podrasti),
2. nadzor zajetja,
3. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj, opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel do
zajetja,
4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih
dostopnih vidnih armatur po objektu,
5. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo,
6. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo –
ZZVK,
7. poročilo o meritvah in vrednotenje – ZZVK,
8. redni nadzor nivoja vode v zajetju.


Magistralni cevovod Radovna

1. čiščenje raztežilnika 590 (Zg. Gorje),
2. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj in opozorilnih ter zakonsko predpisanih tabel do
vodovodnih objektov in naprav,
3. meritev upornosti na vseh objektih vodovoda,
4. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventualno zamenjavo
armatur ter LTŽ-pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev,
5. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih
dostopnih vidnih armatur,
6. redni nadzor nivoja vode v raztežilniku,
7. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo,
8. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo –
ZZVK,
9. poročilo o meritvah in vrednotenje – ZZVK,
10. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno
košnjo,
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11.
12.
13.
14.

redni nadzor celotnega pregleda vodovodnega sistema z vpisom videnja v knjigo,
nadzor tunela Grabče–Sp. Gorje,
nadzor zračnikov, ventilov, zasunov,
vzdrževanje jaškov.



Ostalo vodovodno omrežje

1. čiščenje zajetij in objektov ter vzdrževanje okolice (spomladansko čiščenje),
2. čiščenje rezervoarjev, raztežilnikov ter črpališč,
3. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj, opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel do
vodovodnih objektov in naprav,
4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih
dostopnih vidnih armatur po posameznih objektih,
5. meritve upornosti na vseh objektih vodovoda,
6. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventualno zamenjavo
armatur ter LTŽ-pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev,
7. izpiranje in dezinfekcija sekundarnih cevovodov ter ponovna vzpostavitev v normalno
obratovanje,
8. redni nadzor požarnih hidrantov in obnova označb z namestitvijo manjkajočih delov na
hidrantih v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi,
9. nadzor vodomerov in zamenjava pokvarjenih (tekoče in ob popisu),
10. redna zamenjava vodomerov v skladu z zakonskimi predpisi,
11. redno mesečno in letno odčitavanje vodomerov,
12. montaža sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov,
13. investicijsko vzdrževanje cevovodov na posameznih vidnih mestih in intervencijska odprava
eventualnih napak,
14. obnova hišnih priključkov,
15. redni nadzor nivoja vode v posameznih rezervoarjih, raztežilnikih in črpališčih,
16. fazna obnova zaščitnih ograj pri zajetjih,
17. zamenjava posameznih ventilov v vodomernih jaških,
18. obnova vodovodov sekundarnega značaja (v slabem stanju ali premajhne prepustnosti),
19. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo,
20. zamenjava poškodovanih LTŽ-kap za zasune in zaporne ventile hišnih priključkov,
21. montaža vodomerov uporabnikom, ki so že priključeni na javni vodovod (pavšalisti),
22. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno
košnjo,
23. redni nadzor celotnega pregleda vodovodnega sistema po posameznih področjih z vpisom
videnja v knjigo,
24. meritve na rezervoarjih,
25. sodelovanje z inšpekcijskimi službami,
26. nadzor pri novogradnjah.
Poleg navedenih vzdrževalnih del se uporabnikom zagotavlja dežurna služba zunaj delovnega
časa – ob nedeljah in praznikih – štiriindvajset ur dnevno.
V letu 2013 je bilo zamenjanih ali novo vgrajenih 636 vodomerov različnih dimenzij. Menjave
vodomerov se izvajajo vse leto. Večina vodomerov, vgrajenih v letu 2013, je vodomerov za
daljinsko odčitavanje.
S sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov je opremljenih 36 kombiniranih vodomerov, ki
jih je bilo treba pred tem mesečno odčitavati.
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Kemijska in biološka analiza vode
V letu 2013 so bili odvzeti vzorci na nadzornih točkah, ki jih vsebujeta plan in načrt HACCP
študije za posamezen vodovodni sistem. Odvzeto je bilo naslednje število vzorcev:

Vodovod

Temperatura Trdota
Število
vode na viru vode Mikrobiološke Kemijske Skupaj neustreznih
preiskave
(°C)
(°dH) preiskave
vzorcev
9
8,1
147
9
156
11

Vodovod Radovna
Vodovod Bohinjska
10
7,5
11
Bela – ŽP
9
10,4
11
Vodovod Obrne
8
7,8
10
Vodovod Kupljenik
6
4
izvir Zmrzlek *
10
2
izvir Dobravca *
10
2
izvir Želežniški *
10
3
Izvir Slamniki*
190
SKUPAJ
Tabela 2: Število odvzetih vzorcev po načrtu HACCP

1

12

1

2
2
0
2
0
0
16

13
12
4
4
2
3
206

4
5
3
0
1
1
26

Po naročilu občine Gorje smo na vodovodu Zatrnik, ki ni v našem upravljanju, odvzeli vzorce za
nadzor kakovosti vode.

Vodovod
Vodovod Zatrnik

Temperatura Trdota
Število
vode na viru vode Mikrobiološke Kemijske Skupaj neustreznih
preiskave
(°C)
(°dH) preiskave
vzorcev
9
8,9
18
1
19
13

Sočasno z odvzemom vzorcev pitne vode je bila opravljena tudi terenska meritev temperature
pitne vode. Glede na neustreznost vzorcev na vodovodu Zatrnik velja obvezno prekuhavanje
vode.
Obnova vodovoda – investicije BLED


Investicija Njivice – Mlino

Konec leta 2012 se je začela obnova vodovoda Njivice Mlino. Na javnem razpisu je izvedbo del
pridobilo podjetje Gratel d.o.o., ki je z našim podjetjem sklenilo pogodbo za dobavo in montažo
vodovodnega materiala. Sočasno z gradnjo cevovoda so se obnavljali tudi obstoječi hišni
vodovodni priključki.


Investicija Astoria

V sklopu obnove hotela Astoria na Bledu je bil obnovljen tudi del cevovoda, ki poteka v
parkirišču hotela. Tako je bilo obnovljeno 75 m cevovoda, hkrati pa je bil v celoti obnovljen tudi
vodovodni priključek za hotel.


Investicija Kajuhova
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Sočasno z gradnjo plinovoda je bilo na območju Kajuhove ceste obnovljeno 64 m cevovoda in
obnovljenih 9 hišnih vodovodnih priključkov. Stroške gradbenih del na omenjenem področju je
prevzelo podjetje Adriaplin d.d., izvajalec gradbenih del pa je bilo podjetje Gradbeništvo Strnad.
Izvedbo cevovoda (dobava in montaža materiala) in hišnih priključkov je v celoti izvedla
Infrastruktura Bled d.o.o.


Investicija zgornja Prežihova cesta

Na zgornji Prežihovi cesti na območju Mlina se je začela obnova komunalne infrastrukture v
sklopu obnove Mlinske ceste, kjer je občina Bled pridobila sofinanciranje obnove prek
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na zgornji Prežihovi cesti je bilo obnovljenih 263 m
glavnega cevovoda in 9 hišnih priključkov. Izvajalec obnove je bila Infrastruktura Bled d.o.o., pri
čemer je gradbena dela izvajala Gorenjska gradbena družba.


Investicija Aljaževa cesta

V jesenskem času se je začela obnova ceste in izgradnja/obnova komunalne infrastrukture na
območju KS Rečica, sprva na območju Aljaževe ceste. Gradbena dela pri obnovi vodovoda je
izvajalo podjetje Gradbeništvo Prestor. Sočasno z gradnjo so se obnavljali tudi vodovodni
priključki na celotni trasi. Obnovljenih je bilo 376 m glavnega cevovoda in 7 hišnih priključkov. V
prihodnje se načrtuje tudi obnova Prisojne ulice in Razgledne ceste.


Hidrantno omrežje

Na hidrantnem omrežju so bila opravljana nujna vzdrževalna dela in zamenjave hidrantov.
Stroški zamenjav in vzdrževanja hidrantnega omrežja se krijejo iz občinskega proračuna. Letni
periodični pregled hidrantov je bil opravljen v poletnem času.

Obnova vodovoda – investicije GORJE


Investicija Krnica

V letu 2013 so se izvajala obnovitvena dela na območju naselja Krnica. Dela so se začela na
območju Zabrezno, se nato preselila v Krnico, v prihodnje pa se bodo nadaljevala na območju
Hotunje. Na javnem razpisu je izvedbo del pridobila Gorenjska gradbena družba d.o.o. Obnovo
vodovodnega omrežja izvaja podizvajalec Boris Medja s.p. Po projektu bo skupaj v obeh letih
obnovljenih 1775 m glavnega vodovodnega omrežja. Na celotnem območju se izvajajo tudi
obnove vodovodnih priključkov, ki jih je v večjem obsegu izvedlo naše podjetje.


Investicija Spodnje Gorje

Sočasno z gradnjo plinovoda je bilo v Spodnjih Gorjah obnovljenih 105 m cevovoda in 11 hišnih
vodovodnih priključkov. Stroške gradbenih del na omenjenem področju je prevzelo podjetje
Adriaplin d.d., izvajalec gradbenih del pa je bilo podjetje Gradbeništvo Strnad. Izvedbo cevovoda
(dobava in montaža materiala) in hišnih priključkov je v celoti izvedla Infrastruktura Bled d.o.o.


Investicija Dolgo Brdo
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V jesenskem času je bil obnovljen tudi del cevovoda od glavne ceste do vodohrana Zgornje Gorje
(Obočnica). Gradbena dela je izvajal Kraigher Klemen s.p. V sklopu obnove je bilo obnovljenih
134 m cevovoda, hkrati pa je bila obnovljena tudi večina armatur v vodohranu.


Hidrantno omrežje

Na hidrantnem omrežju so bila opravljena nujna vzdrževalna dela in zamenjave hidrantov.
Stroški zamenjav in vzdrževanja hidrantnega omrežja se krijejo iz občinskega proračuna. Letni
periodični pregled hidrantov je bil opravljen v jesenskem času.
ZAKLJUČEK
Zaradi majhnega obsega investicij, ki so bile izvedene na javnem vodovodu v občini Bled in
občini Gorje v času skupne občine Radovljica, je treba v prihodnje stalno predvidevati nujne
posege na vodovodu, predvsem tam, kjer so cevovodi v najslabšem stanju. Zato v prihodnje
načrtujemo izvedbo naslednjih del na vodovodu:
 zamenjavo AC-cevi (zmanjševanje nenadzorovanega odtekanja vode zaradi "prepustnosti"
vodovodne napeljave javnega vodovodnega sistema),
 povečanje presekov cevi na posameznih cevovodih,
 izgradnjo novih vodovodov, s katerimi bomo uporabnikom zagotovili zadostno količino
vode,
 izgradnja oz. sanacija obstoječih rezervnih vodnih virov,
 nadzor kakovosti vode in
 zmanjšanje oz. ukinitev pavšalne porabe vode (sistematično vgrajevanje vodomernih
števcev).
Z novimi investicijami na javnem vodovodu se bo podaljšala življenjska doba vodovoda, hkrati
pa se bo zagotovilo, da bodo imeli uporabniki zadostno količino kakovostno ustrezne pitne vode.
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2. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
A. UVOD
Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Bled in
občine Gorje je Infrastruktura Bled d.o.o.
Na območju obeh občin je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki
je predpisan s posameznimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki:
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur. list RS, št. 49/2010),
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Ur. list RS, št. 27/2012),
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje, (Ur. list RS, št. 32/2012),
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Ur. list RS, št. 32/2012),
 Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Ur. list RS, št.
17/2012),
 Program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga letno pripravlja izvajalec javne službe.
Določbe odlokov in programa so obvezne za vse povzročitelje in izvajalce, ki so vključeni v
sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Sem spadajo vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju občin, ki delujejo in pri katerih
nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče.
Pri delu na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati tudi veljavne evropske in republiške
predpise o ravnanju s komunalnimi odpadki.
B. ODVOZ ODPADKOV
Dejavnost javne službe je organizirana na celotnem območju obeh občin, kot izvajalec pa jo
zagotavljamo s prevzemanjem ostanka komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in predajo
izbranemu koncesionarju za obdelavo in odlaganje Saubermacher Slovenija d.o.o. Za druge
ločeno zbrane frakcije imamo pogodbe oz. dogovore s pooblaščenimi zbiralci, ki zbirajo ločene
frakcije.
Pokritost odvoza je skoraj 100 %. Za posamezne dele, kjer se odpadki še ne odvažajo, se zbirajo
podatki o uporabnikih in možnostih izvajanja storitve ravnanja z odpadki.
Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov se opravlja s šestimi smetarskimi vozili in 17
zaposlenimi operativnimi delavci, ostale službe se zagotavljajo v okviru javnega podjetja. Število
kamionov in zaposlenih velja skupaj za občino Gorje in občino Bled.
Osnova za obračun storitev javne službe, ki se povzročiteljem zaračunava mesečno, je velikost
zabojnika (volumen) ali kilogram ostanka odpadkov.
Za obračun storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov veljajo cene za
posamezne vrste storitev, potrjene na občinskih svetih.
VOZNI PARK
Vozni park sestavljajo naslednja vozila:
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5 smetarskih vozil – smetiščnic za prevzem ostanka komunalnih odpadkov in odpadne
embalaže. Vozila so namenjena zbiranju odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah
ločenih frakcij,
1 smetarsko vozilo – kombinirano samonakladalec – hiab – kiper je namenjen odvozu 5–7
m3 zabojnikov ter pobiranju razsutih tovorov (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad),
1 abroll vozilo s hiabom – za prevoz odpadkov v 32 m3 kontejnerjih in pobiranje razsutih
tovorov (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad).

Servisiranje vozil Infrastrukture Bled d.o.o. opravljajo podjetja Volvo, d.o.o., GG Bled d.d., Integral
Avto Jesenice d.o.o., Just d.o.o., Ljubljana in A. Mlakar S.R.L. v Gorici.
ODVOZ ODPADKOV NA PREVZEMNIH MESTIH
Odvoz komunalnih odpadkov poteka po ustaljenem tedenskem programu s smetarskimi vozili
individualno od skupnih zabojnikov in od zbiralnic ločenih frakcij.
Uporabniki imajo možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov na prevzemnih mestih:






1-krat tedensko
2-krat mesečno
1-krat mesečno
embalaža,
2-krat letno
3-krat letno

ostanek komunalnih odpadkov,
mešana embalaže (plastična in kovinska),
odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska
kosovni odpadki iz gospodinjstva,
zeleni vrtni odpad iz gospodinjstva.

ODVOZ ODPADKOV OD ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ
Odvoz odpadkov od zbiralnic ločenih frakcij poteka po ustaljenem razporedu. Frakcije se
pobirajo minimalno 1-krat tedensko, v poletni sezoni in na posameznih lokacijah pa frekvenco
prilagodimo zbranim količinam.
Uporabniki imajo v zbiralnici ločenih frakcij možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov:
 odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska embalaža,
 mešana embalaže (plastična in kovinska),
 odpadna steklena embalaža,
 biološki kuhinjski odpadki.
V večjih zbiralnicah ločenih frakcij so dodatno postavljeni tudi zabojniki za zeleni vrtni odpad oz.
zabojnik za oblačila.
PREVZEM ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
V zbirnem centru imajo uporabniki možnost oddaje vseh vrst odpadkov, določenih v Programu
ravnanja z odpadki. Posamezno vrsto odpadkov se odlaga v ustrezno označene zabojnike in
posode.
Zbirni center je odprt ob delovnikih od 7.00 do 19.00, v soboto pa od 8.00 do 12.00.
C. ZBRANE KOLIČINE ODPADKOV
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OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV
V tabeli 1 in diagramu 1 je prikazana količina ostanka komunalnih odpadkov, predana podjetju
Saubermacher Slovenija d.o.o. za obdelavo (odvoz iz gospodinjstev in dejavnosti). S 1. 1. 2013,
ko je bil izbran novi koncesionar, je po koncesijski pogodbi predvideno zmanjšanje količine
odloženih odpadkov v višini najmanj 40 % prevzetih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
zato so odložene količine na deponijo manjše od zbrane količine.
mesec
(kg)

ZBRANA
KOLIČINA
(obdelava)
113.790
99.830
123.360
149.900
145.000
141.560
174.200
159.040
160.260
132.300
110.100
103.760

ODLOŽENA
KOLIČINA
(odloženo)
68.270
59.900
74.020
89.940
87.000
84.940
104.520
95.420
96.160
79.380
66.060
62.250

SKUPAJ

1.613.100

967.860

Bled

1.380.790

828.470

Gorje

232.310

139.390

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Tabela 1: Zbrana količina ostanka komunalnih odpadkov po mesecih
V letu 2013 je bilo skupaj zbranih 1.613.100 kg ostanka mešanih komunalnih odpadkov, od tega
v občini Bled 86 % in občini Gorje 14 %.
kg

Zbrana količina ostanka komunalnih odpadkov po mesecih

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Diagram 1: Zbrana količina ostanka komunalnih odpadkov po mesecih
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Iz diagrama 1 je razvidno, da je bila največja količina ostanka odpadkov zbrana v času turistične
sezone.
KOSOVNI ODPADKI
Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu in
predložitvi kupona.
Odvoz kosovnih odpadkov poteka v pomladnem (marec, april, maj) in jesenskem (september,
oktober, november) terminu. Za kosovni odvoz uporabniki dobijo 2 kupona (z enim kuponom je
zagotovljen brezplačen odvoz 2 m3 odpadkov).
Kupon za kosovni odvoz ne zajema brezplačnega odvoza gradbenega materiala, salonitnih plošč,
avtomobilskih delov, avtomobilov.
Odlaganje kosovnih odpadkov je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje
organizirano vse leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu.
V občini Gorje je bilo koriščenih 88 kuponov, kar pomeni, da je bilo v občini Gorje v Ietu 2013
zbranih cca 176 m3 različnih kosovnih odpadkov.
Na območju občine Bled je bilo koriščenih 317 kuponov. S koriščenjem 2 m3 kosovnega odvoza
na kupon je bilo tako skupaj zbranih okrog 634 m3 kosovnih odpadkov.
Kosovni odpadki se zbirajo ločeno od ostanka mešanih odpadkov.

mesec
(kg)

ZBRANA
ODLOŽENA
KOLIČINA
januar
0
februar
0
marec
18.820
april
16.300
maj
25.980
junij
8.320
julij
7.940
avgust
15.140
september 8.520
oktober
16.620
november 17.320
december 7.880

SKUPAJ

142.840

Tabela 2: Zbrana količina kosovnih odpadkov po mesecih
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IN

Zbrana količina kosovnih odpadkov po mesecih

kg
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10000
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Diagram 2: Zbrana količina kosovnih odpadkov po mesecih
Iz diagrama je razvidno, da je bila največja količina kosovnih odpadkov odpeljana v
organiziranih terminih zbiranja na prevzemnih mestih.
Ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki so bili odloženi na deponiji v
Puconcih.

Mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Skupaj

odpadki v letu 2013 odpadki v letu 2012 razlika
(kg)
(kg)
(kg)
68.270
121.160
–52.890
59.900
92.460
–32.560
92.840
149.030
–56.190
106.240
139.710
–33.470
112.980
143.900
–30.920
93.260
150.430
–57.170
112.460
178.470
–66.010
110.560
195.280
–84.720
104.680
151.660
–46.980
96.000
164.050
–68.050
83.380
124.340
–40.960
70.130
117.300
–47.170
1.110.700

1.727.790

2013/2012

–617.090

Tabela 3: Primerjava odloženih količin na deponijo za leto 2013 in 2012
Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo leta 2013 odloženih kar 617 t manj odpadkov kot v istem
obdobju leta 2012. Omenjena količina pomeni, da smo odloženo količino zmanjšali za več kot
eno tretjino.
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Primerjava odloženih količin na deponijo v letu 2013 in 2012
kg
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100.000
50.000
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2012
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Diagram 3: Primerjava odloženih količin na deponijo v letu 2013 in 2012
LOČENO ZBRANI ODPADKI IN ODPADNA EMBALAŽA
V nadaljevanju so predstavljene zbrane količine odpadkov po različnih vrstah odpadkov in
sklopih.
Ločeno zbrano embalažo predajamo družbam za odpadno embalažo: Slopak, Interseroh,
Surovina in Unirec.

2013
mesec

klas. št.
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
2013
2012

Papir
in
Steklena
papirna
embalaža
embalaža
(kg)
(kg)

Mešana
embalaža
(kg)

Bela tehnika,
elektronika
(kg)

15 01 01
19.240
30.490
24.320
41.290
35.340
36.780
44.670
35.540
40.990
25.080
34.150
25.340
393.230
399.648

15 01 06
31.080
20.370
27.640
48.200
38.040
47.820
52.950
45.600
38.700
45.740
33.430
34.480
464.050
432.940

20 01 36
0
4.360
4.240
3.840
3.520
5.450
4.440
2.520
0
4.260
4.095
1.610
38.335
50.540

15 01 07
18.480
26.320
20.400
26.280
25.480
39.880
19.660
68.400
29.700
16.980
27.032
19.100
337.712
361.020
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2013
mesec
klas. št.
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
2013
2012
2013
mesec

Skrinje
(kg)

Monitorji
(kg)

Sijalke
(kg)

Kovine
(kg)

20 01 23*
0
2.620
0
0
0
4.040
0
0
0
0
0
3.086
9.746
14.460

20 01 35*
0
1.100
1.100
1.260
1.540
850
880
3.780
0
3.000
2.455
975
16.940
13.450

20 01 21*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
670

20 01 40
5.020
4.150
5.140
9.640
11.460
4.040
6.390
5.650
5.180
10.190
5.030
5.025
76.915
55.730

Ravno
steklo (kg)

Jedilno olje
Les (kg)
(kg)

Zeleni
odpad (kg)

klas. št.
20 01 02
20 01 25
20 01 38
20 02 01
januar
0
0
15.460
16.520
februar
2.300
400
22.400
0
marec
3.060
150
16.640
5.320
april
3.380
120
24.180
34.920
maj
3.400
150
25.600
42.320
junij
0
70
24.980
61.380
julij
3.400
395
26.920
45.960
avgust
3.380
335
43.840
26.520
september 3.280
290
36.910
56.860
oktober
2.980
0
45.070
71.582
november 2.780
260
37.080
42.800
december 5.200
0
8.560
27.080
2013
33.160
2.170
327.640
431.262
2012
41.980
2.730
348.350
316.430
Tabela 4: Količina zbrane odpadne embalaže in ostalih ločenih frakcij
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Baterije,
akumulato
rji (kg)
20 01 33*
1.040
0
0
0
920
0
0
1.100
0
0
0
0
3.060
2.740

kg

Primerjava zbrane odpadne embalaže v preteklih letih
500.000
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Diagram 4a: Primerjava zbrane odpadne embalaže v preteklih letih
Količine zbrane odpadne embalaže so ostale na enakem nivoju kot v letu 2012.

Primerjava zbranih količin v okviru načrta OEEO

kg
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Diagram 4b: Primerjava zbranih odpadkov v okviru načrta OEEO
Pri ločenem zbiranju v okviru načrta OEEO so se skupno zbrane količine odpadkov v primerjavi
s preteklim obdobjem zmanjšale za skoraj 20 %.
Vse druge zbrane ločene odpadke prepuščamo pooblaščenim zbirateljem: Dinos, d.d., Humko
d.o.o., Biomasa Ovsenik, Koto, d.o.o., Slopak d.o.o., Bitea, d.o.o. itn.
BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI
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Zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08) v glavnem poteka v zbiralnicah
ločenih frakcij, kjer so postavljeni rjavi zabojniki, označeni z nalepko biorazgradljivi kuhinjski
odpadki. Oddaja zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je bila organizirana pri
podjetju Koto, d.o.o. Predelava odpadkov poteka v bioplinarni. V sistem zbiranja so se vključili
tudi nekateri povzročitelji iz dejavnosti.
V letu 2013 smo tako v okviru izvajanja javne službe na predelavo odpeljali 312.916 kg
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, hkrati pa smo odpeljali še 28.914 kg odpadkov
povzročiteljev iz dejavnosti, kar pomeni skupno oddano količino 341.830 kg.
NEVARNI ODPADKI
Glavna akcija zbiranja nevarnih odpadkov je potekala 20. aprila 2013 v organizaciji in tehnični
izvedbi podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. Nevarni odpadki se v manjših količinah zbirajo
prek celega leta v zbirnem centru.
Glede na količino zbranih nevarnih odpadkov po potrebi organiziramo še dodatne odvoze
nevarnih odpadkov v jesenskih mesecih.
Sestava zbranih nevarnih odpadkov je razvidna iz podatkov v tabeli 4.

klas. št.
2013

Onesnažen
a embalaža

Barve, laki

Mazalna,
Oljni filtri
strojna olja

Olje,
maščobe

Jedilno olje

150110*
80

200127*
8331

130205*
311

160107*
64

200126*
520

200125
40

Pb akumulatorji

Baterijski
vložki

Kartuše

Čistila

160601*
150

200133*
965

080318
77

200129*
163

Zdravila
klas. št.
2013

200131*
90
Laborat.
kemikalije

Druge bat.
In
akumulator
ji
160605
1040
Topila

Sijalke

klas. št. 160506*
200113*
200121*
2013
30
60
5
Tabela 5: Sestava in količine zbranih nevarnih odpadkov v letu 2013
Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2013 zbrano 11.926 kg nevarnih odpadkov. Med
zbranimi nevarnimi odpadki količinsko prevladujejo odpadne barve in laki, in sicer 69,85 %
celotne teže zbranih odpadkov.
Druge količine odpadkov so zbrane v manjših deležih in količinah, vendar jih zaradi nevarnosti
onesnaženja v primerih nepravilnega shranjevanja in odstranjevanja ne smemo zanemarjati.
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Zbiranje in oddajanje nevarnih odpadkov ob organiziranih akcijah ni le stvar kulture
posameznika, temveč pomeni predvsem skrb za zdravje in okolje, kar pomeni, da so občani
dosledni pri ločevanju in zbiranju nevarnih odpadkov.
OBLAČILA IN TEKSTIL
Zbiranje obleke in tekstila poteka v specialnih zabojnikih zagotavljata podjetji, ki prevzemata
zbrane odpadke, to sta Humana d.o.o. in Hafner Bogdan s.p.
Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadkov:
1– dvorišče zbirni center
2 – Bohinjska Bela – za trgovino Mercator
3 – Ribno – pred trgovino
4 – Zasip – na ekootoku pri trgovini
5 – Spodnje Gorje – na avtobusni postaji
6 – pred upravno stavbo Rečiške ceste
7 – na ekootoku Vezenine
Zabojnike z oblačili redno praznimo. Zbrane količine so se v letu 2013 povečale.

OBLEKE IN TEKSTIL
Skupaj (kg)

2013

2012

46.100

31.050

Tabela 6: Količine zbrane obleke in tekstila
Odpadne nagrobne sveče
Na vseh pokopališčih v občini Bled in občini Gorje so postavljeni zabojniki z nalepkami za
posamezno vrsto odpadkov. Odpadne nagrobne sveče se oddaja pooblaščenima prevzemnikoma
Interseroh d.o.o. in Prons d.o.o., in sicer prek prevoznika Saubermacher Slovenija d.o.o. Količina
zbranih sveč v letu 2013 je 18.480 kg.
Zeleni odpad
Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz zelenega odpada po predhodnem naročilu in
predložitvi kupona.
Odvoz zelenega vrtnega odpada poteka v pomladnem (marec, april, maj), poletnem (junij, julij,
avgust) in jesenskem (september, oktober, november) terminu. Termini odvozov so bili prav
tako predstavljeni v koledarju odvozov. Za zeleni vrtni odpad uporabniki dobijo 3 kupone (z
enim kuponom je zagotovljen brezplačen odvoz 1 m3 odpadkov).
Odlaganje zelenega odpada je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje organizirano
vse leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu.
Za odvoz zelenega odpada so v občini Gorje uporabniki predložili 78 kuponov, v občini Bled pa
403 kupone. Tako je bilo zbranih cca 471 m3 zelenega vrtnega odpada.
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Zbrane količine zelenega odpada smo oddali pooblaščenim prevzemnikom.
DRUGI LOČENO ZBRANI ODPADKI
Drugi odpadki iz mehanizma obdelave odpadkov
Vsi mešani komunalni odpadki se pred odlaganjem predhodno obdelajo. Razlika med zbrano in
deponirano količino mešanih komunalnih odpadkov predstavljajo odpadki s klasifikacijsko
številko 19 12 12. V letu 2013 je Infrastruktura Bled d.o.o. tako zbrala 645.240 kg teh odpadkov.
Gradbeni odpadki
Gradbene odpadke odlagamo v Gramoznici Ribno. Prevzem gradbenih odpadkov izvaja družba
Eco SM d.o.o. na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Agencija RS za okolje. V letu 2013 je bilo na
omenjeni deponiji odloženo skupaj 589.800 kg gradbenih odpadkov (17 01 07, 17 03 02,17 05
04,17 05 06,17 08 02,17 09 04).
Avtomobilske gume
V zbirnem centru je bilo v letu 2013 zagotovljeno brezplačno prevzemanje avtomobilskih gum
(16 01 03). Tako je bilo zbranih za 10.900 kg avtomobilskih gum.
Salonitne plošče
Posebno pozornost je treba posvečati tudi ločenemu zbiranju azbestnih izdelkov, ki zahtevajo
specifično ravnanje. Tako je bilo v zbirnem centru zbranih 6.280 kg salonitnih plošč (17 06 05),
ki jih pooblaščeni zbiratelj Eržen d.o.o., Lesce, prepelje v oskrbo na deponijo Kovor.

D. PRANJE ZABOJNIKOV
Vozilo MB 1828 in vozilo renault sta namenjena pranju zabojnikov s prostornino od 120 l do
1100 l. Pranje zabojnikov poteka od meseca marca do konca oktobra, v primeru ugodnih
vremenskih razmer se storitev pranja lahko zagotavlja tudi v mesecu oktobru. V zimskem času je
pranje zabojnikov onemogočeno zaradi nizkih temperatur.
Zabojnike iz gospodinjstev in dejavnosti peremo v skladu s potrebami na terenu, vendar najmanj
2-krat letno.
D. ZAKLJUČEK
Na območju občine Bled in občine Gorje, kjer je izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki
Infrastruktura Bled d.o.o., je v letu 2013 nastalo 4.887.162 kg evidentiranih komunalnih in njim
podobnih odpadkov, ki so bili odstranjeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Od tega je bilo komunalnih odpadkov, ki so se odložili na deponiji, 1.110.700 kg, kar glede na
preteklo leto predstavlja velik uspeh (–617,09 t).
Skupne količine drugih ločenih frakcij so se povečale predvsem na račun zbranih količin
gradbenih odpadkov, zelenega vrtnega odpada in biorazgradljivih odpadkov.
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Leto

Deponija
(kg)

Eko otoki in zbirni center
(kg)

komunalni
mešana
papir
steklo
drugo
odpadki
embalaža
2005
3.250.900 198.280 186.610 107.500 602.579
2006
3.315.040 278.360 233.560 132.950 541.970
2007
3.349.375 315.640 260.010 153.342 1.156.658
2008
3.138.900 357.800 277.492 189.231 1.911.346
2009
2.852.160 345.032 274.577 200.160 1.833.602
2010
2.929.600 368.828 277.540 220.580 1.917.712
2011
2.291.500 398.800 319.700 352.290 2.051.639
2012
1.727.790 399.648 361.020 432.940 1.815.820
2013
1.110.700 393.230 337.712 464.050 2.581.470
Tabela 8: Primerjava evidentiranih odpadkov v letu 2013

Skupaj (kg)

skupaj zbrano
4.345.869
4.501.880
5.235.025
5.874.769
5.505.531
5.714.260
5.413.929
4.737.218
4.887.162

Delež odloženih komunalnih odpadkov glede na celotno zbrano količino odpadkov
Zbrani odpadki
Odloženi komunalni odpadki
% odloženih KO

4.887.162
1.110.700
23 %
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3. SKUPNA RABA
A. UVOD
Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, parkov in drugih občinskih javnih površin v
občini Gorje. V mesecu januarju je občina Gorje potrdila Program letnega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje, v mesecu novembru pa še Program
zimskega vzdrževanja cest.
Dela skupne rabe se izvajajo v dogovoru s predstavniki občine Gorje, za področja, kjer se kažejo
največje potrebe po ureditvi kraja. Dejavnost skupne rabe v občini Gorje sta v letu 2013 izvajala
dva delavca.
B. IZVEDENA DELA
ZIMSKA SLUŽBA
Zimska služba zajema naslednje dejavnosti:
 priprava zimske mehanizacije,
 postavitev in vzdrževanje snežnih kolov,
 priprava deponij za sneg,
 nadzorni pregledi cestišča,
 strojno pluženje cest in pločnikov,
 posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici,
 ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov,
 nakladanje in odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja,
 pospravilo in čiščenje deponij za sneg,
 pospravljanje snežnih kolov in
 čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.
Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture Bled d.o.o. in
podizvajalca, v primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na lokaciji skupne rabe v
Gorjanskem domu.
Nazorni pregledi cestišča in pločnikov so potekali dnevno ob verjetnosti pojava poledice. V letu
2013 je bilo opravljenih za 142 ur nadzornih pregledov.
Na območju občine Gorje zimsko službo opravlja traktorpark Infrastrukture Bled d.o.o. in 4
podizvajalci skupaj s 5 vozili. Na omenjenih vozilih so za čas zimske službe vgrajene naprave za
sledenje, ki omogočajo natančno spremljanje lokacije vozila v določenem delovnem času.
V nadaljevanju predstavljamo količine opravljenega dela in porabo materiala za posipanje v letu
2013:
Izvajalci zimske službe

Pluženje, posipanje, nakladanje, odvoz
snega (ur)

Infrastruktura Bled d.o.o.

254,50

Kunšič Boris s.p.

282,00

Komunala Mežek d.o.o.

280,00

Anžek d.o.o.

77,00

Rozman Davorin

289,00
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Material za posipanje

Količina

sol

73.758 kg

tekočina

32.980,00 lit

mešanica

122,30 m³

pesek

54,20 m³

LETNO VZDRŽEVANJE
Na področju dejavnosti skupne rabe v občini Gorje se dela izvajajo skladno po Dogovoru o
delovanju in financiranju skupne rabe, ki zajema:
 urejanje in vzdrževanje javnih površin,
 vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
 vzdrževanje krajevnih cest,
 zbiranje in odvoz odpadkov,
 urejanje pokopališč,
 novoletno okrasitev in
 sanacijo divjih odlagališč.
Skladno po dogovoru in rednem letnem programu v občini Gorje se izvaja redno letno
vzdrževanje občinskih javnih in drugih prometnih cest.
Poleg naštetega Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja posamezna dela po predhodnem dogovoru in
naročilu občine Gorje.
Opis del po posameznih dejavnostih:
Urejanje in vzdrževanje javnih površin:
 trebljenje vseh zelenih površin ter odvoz zelenega odpada,
 obrezovanje in odstranjevanje polomljenih vej in drevja,
 strojno in ročno pometanje vseh parkirišč in pločnikov,
 pobiranje smeti po vseh javnih površinah,
 redno praznjenje košev za smeti, vključno na avtobusnih postajah,
 strojna in ročna košnja zelenic po potrebi,
 vzdrževanje okolice kulturnih spomenikov (spomenik I. svetovne vojne pri Zadrugi,
spomenik v Srednji Radovni),
 strojno in ročno pometanje asfaltnih stez, stopnišč in drugih javnih površin in
 redno vzdrževanje sprehajalnih poti: območje Hom, Vintgar, Pokljuška luknja do Zatrnika,
Poglejska cerkev ter vseh drugih sprehajalnih poti na območju občine Gorje.
Vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture:
 popravilo in pleskanje vseh klopi,
 popravilo in pleskanje vseh košev za smeti,
 namestitev in vzdrževanje korit za rože,
 čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov,
 vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj,
 ureditev in popravilo avtobusnih postajališč,
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namestitev novih košev za smeti,
namestitev ovir za promet,
namestitev novih lesenih in kovinskih ograj,
montaža kovinskih količkov, parkirnih zapor in hitrostnih ovir,
nabava osnovnih sredstev (koši, klopi, količki, ograje).

Vzdrževanje krajevnih cest:
 redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest,
 spomladansko čiščenje krajevnih cest in pločnikov (strojno in ročno pometanje),
 vzdrževanje obcestnih površin skupaj z odstranjevanjem grmovja in drevja, ki sega v cestno
telo, (pred posegom predvsem na zasebnih parcelah mora biti izdana ustrezna odločba
občinskega redarstva ali inšpektorja za občinske ceste),
 sanacija vozišč po neurjih,
 redni pregled in vzdrževanje prometnih znakov,
 izdelava novih koritnic, propustov in jaškov,
 urejanje bankin ter krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih,
 dobava in postavitev novih prometnih znakov v skladu z ustrezno odločbo.
Zbiranje in odvoz odpadkov:
 zbiranje, recikliranje, odvažanje in deponiranje komunalnih odpadkov z javnih površin,
 zbiranje in odvažanje zelenega odpada.
Urejanje pokopališč:
 vzdrževanje okolice spominskih obeležij NOB in pokopališča NOB.
C. ZAKLJUČEK
V letu 2013 so bila v občini Gorje na področju skupne rabe in vzdrževanja občinskih javnih cest
ter drugih prometnih površin izvedena vsa načrtovana in dodatna dela. V vzdrževalna dela niso
bili vključeni delavci, ki bi delo opravljali prek javnih del.
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4. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST
Infrastruktura Bled d.o.o. v občini Bled upravlja štiri pokopališča: Bled, Zasip, Ribno in Bohinjska
Bela. V občini Gorje upravlja s pokopališčem v Zgornjih Gorjah, prav tako v obeh občinah
opravlja dogovorjena dela na pokopališčih NOB.
Za pokopališko dejavnost imamo redno zaposlenega enega operativnega delavca. V primeru
večjih delovnih potreb manjko nadomestimo z delavci iz drugih dejavnosti.
NUJNO VZDRŽEVANJE
Na vseh pokopališčih opravljamo nujna vzdrževalna dela, kot so:
- strojna in ročna košnja zelenic na vseh pokopališčih in pokopališčih NOB,
- vzdrževanje okolice spominskih obeležij na pokopališčih po drugih KS,
- obrezovanje živih mej in vzdrževanje poti okoli pokopališč in obeležij,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- dobava pitne vode in
- izvajanje zimske službe.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Podjetje Arboretum Volčji Potok je v spomladanskem obdobju poskrbelo za strokovno
obrezovanje živih mej na pokopališču Bled, Ribno in Gorje. Na delu pokopališča Ribno in Bled,
kjer sta obeležji NOB, je bila izvedena zasaditev novih grmovnic in rož. V mesecu juliju smo
pogodbeno vzdrževanje žive meje na pokopališčih prekinili, za omenjeno delo pa smo dodatno
obremenili našega delavca.
Na pokopališčih Bled, Gorje in NOB Gorje smo za obiskovalce izdelali nove klopi. V poslovilnih
vežicah v Gorjah smo dotrajane zunanje zvočnike za pogrebni obred dodatno ojačili z novima
zvočnikoma.
Na severozahodni strani pokopališča Bled smo uredili skupni grob. Vgradili smo betonske jaške
za 84 žar in ga ogradili z granitnimi robniki. V skupni grob smo prenesli žare pokojnih iz
opuščenih grobov in brezdomcev. Trenutno je v skupnem grobu prostora še za 50 žar.
ŠTEVILO GROBNIH MEST
V letu 2013 je bilo v občini Bled skupaj 1771 grobnih mest, na pokopališču Gorje pa 698. Na
pokopališču Bled smo na novem delu pokopališča uredili dodatni prostor za žarne grobove.
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Vrsta groba

Občina Bled

Občina Gorje

Žarni grob

243

-

Enojni grob

1221

329

Dvojni grob

294

316

Trojni grob

9

53

Grobnica

4

-

Skupaj

1771

698

Tabela 1: Število grobov po vrsti groba v občinah Bled in Gorje
Zaradi pomanjkanja prostora na pokopališču Gorje in Ribno znova opozarjamo, da morata občini
nujno priskrbeti projektno dokumentacijo za razširitev obeh pokopališč. Na podlagi projektne
dokumentacije bi se lahko izvedla razširitev omenjenih pokopališč, s čimer bi rešili pomanjkanje
grobnih mest. Glede na hitrost zapolnjevanja grobnih mest bo tudi za pokopališče Bled v
prihodnje treba razmišljati o razširitvi.
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
Ostanek komunalnih odpadkov
V letu 2013 je bilo na pokopališčih zbranih in odpeljanih skupaj 170 m3 ostanka komunalnih
odpadkov.
Pokopališče

Količina (m3)

Pokopališče Bled

60,00

Pokopališče Ribno

13,00

Pokopališče Bohinjska Bela

26,00

Pokopališče Zasip

26,00

Pokopališče Zgornje Gorje

45,00

Tabela 2: Količine zbranega ostanka komunalnih odpadkov na pokopališčih v letu 2013
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Zeleni odpad
Za zeleni odpad imamo na vseh pokopališčih postavljene ločene zabojnike. Zabojnike odvažamo
redno najmanj enkrat tedensko. Tako je bilo s pokopališč skupno zbranih in odpeljanih 287,00
m3 odpadkov, ki predstavljajo zeleni odpad (rože in ikebane).
Pokopališče

Količina (m3)

Pokopališče Bled

127,00

Pokopališče Ribno

28,00

Pokopališče Bohinjska Bela

19,00

Pokopališče Zasip

28,00

Pokopališče Zgornje Gorje

85,00

Tabela 3: Količine zbranega zelenega odpada na pokopališčih v letu 2013
Odpadne sveče
Na vseh pokopališčih v občinah Bled in Gorje so postavljeni zabojniki za zbiranje odpadnih sveč.
V letu 2013 je bilo skupno zbranih 177 m3 odpadnih nagrobnih sveč, ki jih do prevzema
pooblaščenih družb skladiščimo v zbirnem centru Savska cesta (Mlino) na Bledu.
Pokopališče

Količina (m3)

Pokopališče Bled

75,00

Pokopališče Ribno

21,00

Pokopališče Bohinjska Bela

19,00

Pokopališče Zasip

13,00

Pokopališče Zgornje Gorje

49,00

Tabela 4: Količine zbranih sveč na pokopališčih v letu 2013
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ŠTEVILO POKOJNIKOV
V letu 2013 je bilo evidentiranih 132 pokopov pokojnikov, kar je za 23 pokojnikov več kot v letu
2012. Število pokojnikov na posameznem pokopališču je prikazano v spodnji tabeli.
Pokopališče
Pokopališče Bled
Pokopališče Ribno
Pokopališče Bohinjska Bela
Pokopališče Zasip
Pokopališče Zgornje Gorje
Tabela 5: Število pokojnikov v letu 2013

Število
75
11
11
3
32

Za opravljanje pogrebne dejavnosti v obeh občinah ima Infrastruktura Bled d.o.o. sklenjeno
pogodbo z izvajalcem Anton Novak pogrebne storitve d.o.o. iz Hraš pri Lescah.
Dela, ki jih opravlja pogodbeni izvajalec, so opredeljena in skladna z določili Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84, in Ur. l. RS, št.
26/90) ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v občini Bled
(Ur. l. RS, št. 7/00).
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5. SOGLASJA
Infrastruktura Bled d.o.o. za območja občin Bled in Gorje, ki jih oskrbuje s pitno vodo in opravlja
sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, določa pogoje o priključitvi na vodovodno omrežje,
izdaja projektne pogoje in soglasja, vezana na urejanje prostora in opremljanje le-tega z
vodovodnimi napravami in objekti, projektne pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture ter
določa pogoje o načinu ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur. l. RS, št.
102/2004 s spremembami) izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, to je k
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02-ZUreP-1 s spremembami) izdajamo
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (lokacijski, zazidalni načrti) in mnenja
k predlogu prostorskega akta.
Informacijo o komunalni opremljenosti zemljišča z javnim vodovodom stranka pridobi na
podlagi izdane izjave o komunalni opremljenosti zemljišča.
Za območje občine Bled tehnična služba Infrastrukture Bled d.o.o. izdaja občini Bled mnenja k
ustreznemu dokumentu (projektni pogoji, soglasja) glede oskrbe s pitno vodo in urejanja
komunalnih odpadkov. Na podlagi predhodno pridobljenih ustreznih mnenj upravljavcev
komunalnih vodov občina Bled investitorju izda skupen dokument, v katerem so navedeni pogoji
za posamezno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odpadki, cesta).
Investitorjem, ki morajo pridobiti ustrezno dovoljenje za posege v prostor na območju občine
Gorje, tehnična služba Infrastrukture Bled d.o.o. izda ustrezne dokumente, v katerih so navedeni
vsi pogoji glede oskrbe s pitno vodo, odvajanja kanalizacije in zbiranja komunalnih odpadkov.
Pogoje glede odvajanja kanalizacije izdamo na podlagi predhodno pridobljenega mnenja
upravljavca javne kanalizacije v občini Gorje.
V letu 2013 so bili izdani dokumenti:
za območje občine Bled:
 v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:
 mnenje (k projektnim pogojem oz. soglasju za priključitev): 15 dokumentov
 mnenje (k soglasju k projektnim rešitvam): 35 dokumentov
 mnenje (k soglasju za nezahtevni/enostavni objekt): 11 dokumentov
 izjava: 3 dokumenti
 soglasje za priključitev – vodovod: 3 dokumenti
za območje občine Gorje:
 v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:
 projektni pogoji oz. soglasje za priključitev: 6 dokumentov
 soglasja k projektnim rešitvam: 11 dokumentov
 soglasje za nezahtevni/enostavni objekt: 1 dokument
 soglasja za priključitev na javno fekalno kanalizacijo: 3 dokumenti
Zakon o graditvi objektov navaja, da je treba v primeru, da nameravana gradnja leži na območju,
ki je s posebnimi predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne
infrastrukture, ali na območju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovalno območje, k projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljena se lahko pridobi
projektne pogoje pristojnega soglasodajalca.
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Če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo,
oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, je treba pridobiti
soglasje za priključitev na podlagi idejne zasnove ali idejnega projekta. Namesto soglasja za
priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za objekte na območju, ki se urejajo z lokacijskim načrtom, se akti izdajajo v postopku
sprejemanja lokacijskega načrta, pri čemer se za projektne pogoje štejejo smernice, za soglasje
pa mnenja k lokacijskemu načrtu.
Pri izdaji posameznih aktov je treba upoštevati zakonsko predpisane roke.
Stroški izdaje ustreznih dokumentov se strankam ne obračunajo.
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6. KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o
omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora.
KATASTER VODOVODNEGA SISTEMA
V letu 2013 so se izvedla tekoča terenska dela na vodovodih – meritve novozgrajenih ali
obnovljenih vodov ter hišnih vodovodnih priključkov z GPS. Sledil je njihov vris v kataster.
Pospešeno vrisujemo še nekatere vodovode, ki so se obnavljali v preteklih letih in za katere smo
podatke pridobili naknadno. S programom smo izvedli tudi zelo veliko poizvedb o vodovodu. Žal
stari podatki še vedno ne omogočajo natančnih rezultatov. Moramo pa reči, da je novih podatkov
vsako leto več in zato so tudi podatki iz leta v leto natančnejši.
V letu 2013 so bili posneti vodovodi obnovljeni v okviru predvidenih obnov. Hkrati z obnovo
vodovoda so se izdelale tudi vse montažne sheme. Poleg novozgrajenih cevovodov so bili posneti
tudi cevovodi, ki so bili obnovljeni v okviru investicijskega vzdrževanja, in nekateri cevovodi,
kjer so se odpravljale napake oz. so bili le-ti vneseni kot ročni vris.
Istočasno so se posneli tudi novi in obnovljeni hišni vodovodni priključki.
Vzpostavljena je tudi povezava med geografskim informacijskim sistemom (katastrom) in
poslovnim informacijskim sistemom. S to (GIS-PIS) povezavo lahko v vsakem trenutku
pregledujemo podatke o posameznih uporabnikih. Tako so v pregledu zajeti osnovni podatki o
uporabniku, njegovem odjemnem mestu, porabi, odprtih obveznostih ...
KATASTER HIDRANTOV
Kataster hidrantov omogoča vodenje natančnih podatkov o obstoječih hidrantih in uspešno
zagotavljanje požarne varnosti.
V letu 2013 sta bila v poletnem in jesenskem obdobju izvedena pregleda obstoječih hidrantov,
prav tako pa tudi vnos podatkov o meritvah ter opažanjih ob rednem letnem pregledu (osnovni
podatki o hidrantu, lokaciji, oznaki, predzasunu, stanju, izpiranju in meritvi hidrostatičnega
tlaka).
Pregled hidrantov se poteka1-krat letno. Pregleduje se atribute, kot jih vsebuje delovni nalog.
KATASTER POKOPALIŠČ
Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja in vzdržuje 6 pokopališč v občinah Bled in Gorje.
V letu 2011 smo pridobili dopolnjene geodetske posnetke vseh pokopališč, ki so ena od osnov za
vzpostavitev digitalnega katastra. DOF-posnetek vseh pokopališč v merilu 1 : 100 je bil
pridobljen že v okviru snemanja leta 2005. V letu 2012 smo osnovni vnos podatkov v sistem
dokončali.
Zdaj se vnašajo samo še novi zakupi grobov in delajo popravki, spremembe obstoječih grobov
(združevanje, deljenje …)
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KATASTER ODPADKOV
Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja javno službo zbiranja odpadkov v občinah Bled in Gorje. V
okviru tega je treba vnašati podatke o:
- prevzemnih mestih za zabojnike,
- lokacijah ekoloških otokov,
- zbirnih centrih.
V letu 2013 smo nadaljevali z vzpostavitvijo katastra odpadkov, v katerem bodo tudi prostorsko
umeščeni zabojniki in odlagališča. Za vsak objekt je treba vrisati mesto prevzema, ki bo
povezano s podatki iz poslovnega informacijskega sistema.
SPLETNI PREGLEDOVALNIK
Spletni pregledovalnik, ki omogoča pregledovanje podatkov in lažje analize podatkov
gospodarske javne infrastrukture, ki jo, omogoča pregled podatkov o:
- vodovodnem sistemu,
- hidrantih in njihovih pregledih,
- evidenci naslovov in
- soglasjih.
POŠILJANJE PODATKOV
Minimalno enkrat letno oz. po dogovoru z občinama pripravljamo elaborata vodovoda za
posamezno občino. Po prejetju obvestila o vpisu vse podatke posredujemo tudi pristojnim
občinskim službam.
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7) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Severna razbremenilna cesta na Bledu

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Severna razbremenilna
cesta na Bledu.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:

Saša Repe, višja svetovalka za prostor

139

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na _. redni
seji dne _. _. 20__ sprejel
ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled
(Uradno glasilo slovenskih občin, št._) (v nadaljevanju OPN Občine Bled) in v skladu s Sklepom o
začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto
na Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/13) sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za severno razbremenilno cesto na Bledu (v nadaljevanju OPPN).
2) OPPN je pod številko projekta P 122341 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o..
Strokovno podlago za izdelavo OPPN predstavlja idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na
Bledu, ki ga je v aprilu 2014 pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje
projektiranje, d.o.o., Ljubljana.
2. člen
(vsebina OPPN)
1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.
2) Odlok določa načrtovane prostorske ureditve, obseg ureditvenega območja, rešitve
načrtovanih objektov in površin s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo, pogoje
glede gradnje, križanj, prilagoditev in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, merila in pogoje za parcelacijo, druge pogoje
in zahteve za izvajanje OPPN, dopustna odstopanja, usmeritve za določitev meril in pogojev po
prenehanju veljavnosti OPPN.
3) Sestavine OPPN so podrobneje obrazložene in grafično prikazane v podrobnem
prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Bled.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
1) Z OPPN se načrtujejo ureditve, povezane z izgradnjo severne razbremenilne ceste na Bledu,
in sicer:
 rekonstrukcija in novogradnja severne razbremenilne ceste od krožišča z Ljubljansko cesto
do naselja Rečica, kjer se trasa razbremenilne ceste priključi v potek obstoječe ceste skozi
naselje;
 rekonstrukcija glavne vpadnice proti jezeru - regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled
(Ljubljanska cesta) v delu med priključkom južne razbremenilne ceste in križiščem s
Prešernovo cesto;
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ureditev vzhodnega vstopa na Bled z vzpostavitvijo mestnega uličnega prostora ob
Ljubljanski cesti, s poudarkom na površinah za pešce in mestnih zelenih površinah.
2) Poleg navedenih ureditev je z OPPN predvidena tudi ureditev spremljajočih objektov in
prostorskih ureditev kot so npr.: površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča,
bencinski servis, površine za mirujoči promet, objekti za odvajanje voda, podporni objekti,
protihrupni ukrepi, varnostne in varovalne ograje, objekti, vodi in naprave komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukturne ureditve in krajinsko arhitekturne ureditve.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
1) Ureditveno območje OPPN je določeno z OPN Občine Bled in obsega naslednje enote
urejanja prostora: BL-23, BL-24, BL-25 in BL-26. Skladno s Sklepom o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu je
bil k območju OPPN priključen tudi del enote urejanja prostora BL-27.
2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih se nahajajo obstoječe in
predvidene prostorske ureditve vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno
izvedbo in rabo.
3) V ureditvenem območju OPPN so zajeta zemljišča oz. deli zemljišč z naslednjimi parc. št.:
 katastrska občina Želeče (2191):
33/2, 34/2, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/5, 41/7, 41/11,
42/1, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15,
42/16, 43/1, 44/1,44/2, 44/3, 44/6, 45, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10,
90/3, 92/4, 92/7, 94/1, 94/2, 103, 104, 105/3, 105/5, 106/1, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6,
106/7, 106/8, 106/9, 106/11, 106/12, 106/13, 106/18, 106/19, 106/20, 106/21, 106/22,
106/23, 106/24, 106/25, 109/1, 110/1, 110/2, 110/4, 110/5, 111/7, 111/9, 111/10, 112/1,
112/3, 112/4, 113/1, 113/2, 133/4, 113/5, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9,
114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 123/9, 124/1, 125, 127/2, 127/7,
129/1, 296/10, 296/29, 296/99, 297/23, 297/39, 297/40, 297/41, 297/42, 297/57, 297/146,
297/147, 297/151, 297/152, 297/176, 298/1, 298/2, 298/15, 298/66, 312/2, 312/4, 312/7,
312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/18, 312/19, 312/20, 312/21, 312/23, 313, 314,
315/3, 315/5, 316/1, 316/3, 317/1, 317/2, 319/18, 319/28, 319/29, 320/2, 320/8, 320/9,
320/10, 320/11, 320/12, 320/13, 326/2, 327/2, 328/1, 328/4, 329/1, 329/5, 329/6, 1151/1,
1153, 1154/1, 1154/8, 1155/1, 1155/6, 1155/11, 1155/13, 1155/14, 1155/24, 1157, 1160/1,
1160/6, 1162/4, 1162/12, 1168/1, 1168/3, 1208/1, 1208/8, 1208/9, 1214/1, 1214/2, 1217/1
in 1217/2;
 katastrska občina Bled (2190):
141/6, 141/7, 141/8, 142/3, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 153/1, 153/2, 154, 155,
156, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 161, 161/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168, 170, 171, 173/1,
173/2, 173/6, 173/13, 173/14, 173/15, 240, 241, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 249, 250, 251,
253, 254, 255, 256/2, 260, 263/1, 263/2, 275/2, 277/1, 277/2, 277/3, 278/1, 279/3, 279/4,
279/5, 279/6, 283/7, 283/9, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 434/6, 435/1, 435/5, 435/13,
435/20, 435/25, 435/26, 435/27, 439/1, 442/4, 442/5, 443/8, 444/1, 444/2, 445/6, 445/7,
445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 445/12, 450/1, 450/2, 450/4, 862/1, 862/2, 826/3 , 868/1,
872, 873/1, 875, 876/1, 878/1, 902/2, 903 in 904;
 katastrska občina Rečica (2189):
20/7, 20/8, 20/13, 20/15, 208/1, 209, 211, 212, 213, 233, 234, 235, 238/2, 239/1, 239/2,
240/2, 243/1, 243/7, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 248/1, 248/4, 248/5, 257, 258, 260, 467/4,
484/1, 485, 486, 487/5.
4) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera segajo
posegi v zvezi s prestavitvami, novogradnjami in rekonstrukcijami objektov, vodov in
naprav komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture:
 vodovodno omrežje: 112/6, 111/8, 115/5, 118/9 (k.o. Želeče), 16/1 (k.o. Rečica);
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meteorna kanalizacija: 111/8, 112/6, 115/5, 118/9, 297/150, 1155/22, (k.o. Želeče);
elektroenergetsko omrežje: 111/8, 112/6, 115/5, 118/9 (k.o. Želeče), 428, 429/3, 433/8
(k.o. Bled), 16/1, 20/2, (k.o. Rečica);
komunikacijsko omrežje: 297/150 (k.o. Želeče), 14, 16/1, 207/2 (k.o. Rečica);
plinovodno omrežje: 16/1, 20/4, 484/2 (k.o. Rečica);
cestna razsvetljava: 16/1 (k.o. Rečica).
5) Površina območja OPPN znaša približno 16,5 ha.
6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela tega OPPN.

5. člen
(delitev ureditvenega območja)
1) Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na dve območji, ki tvorita zaključeni celoti in se
urejajta enotno:
 Območje prometnih površin predstavlja površine za motorni, kolesarski in peš promet,
vključno z vsemi objekti in ureditvami, ki so potrebne za njihovo nemoteno funkcioniranje in se
deli na tri ureditvene enote z oznakami UE/SRC, UE/RC in UE/LC.
 Območje obcestne pozidave predstavlja območje obstoječe pozidave ob Ljubljanski in
Seliški cesti in je glede na namembnost, funkcionalno zasnovo in lastništvo zemljišč razdeljeno
na deset ureditvenih enot z oznakami od UE/1 do UE/10.
2) Delitev ureditvenega območja na posamezne ureditvene enote je razvidna iz grafičnega dela
tega OPPN.

III. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN S POGOJI IN USMERITVAMI ZA
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
1) Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami R1-209/1088 (Lesce-Bled) in
R3-634/1094 (Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, preko križišč s Seliško in Ribensko cesto
do križišča s Prešernovo cesto ter v nadaljevanju skozi gosto poseljeno stanovanjsko in
turistično območje Bleda v smeri proti naselju Rečica. Na omenjenem odseku zaradi gostote
prometa ter obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje
tudi ne omogoča ustrezne ureditve površin za peš in kolesarski promet.
2) Severna razbremenilna cesta bo predvsem za tranzitni promet nadomestila sedanjo cestno
povezavo (Prešernovo cesto) med Ljubljansko cesto in Rečico oz. Gorjami ter v nadaljevanju
proti Pokljuki in s tem vzpostavila možnost celovite prenove vzhodnega vstopa na Bled ter
omogočila ureditev površin za pešce, kolesarje ter ostale turistično-rekreacijske rabe znotraj
naselja.
3) Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in vsebinska
prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem stanju ni
reprezentativno in prepoznavno kot vstop v turistično središče. OPPN poleg pogojev za gradnjo
in rekonstrukcijo prometnih površin vključno z infrastrukturo podaja tudi usmeritve in pogoje
za ustvarjanje mestne podobe obcestnega prostora Ljubljanske ceste s poudarkom na ozelenitvi
in krajinsko arhitekturnem urejanju obcestnega pasu in peščevih površin, med tem ko nove
pozidave (razen nadomestitve obstoječih objektov) niso predvidene.
4) Z ureditvijo severne razbremenilne ceste se v prostoru vzpostavijo nova vozlišča z
obstoječimi poljskimi potmi, lokalnimi cestami ter rekreacijskimi potmi (sprehajalne poti, tek na
smučeh ipd.), vzpostavijo pa se tudi nove povezave, ki izboljšajo prehodnost prostora.
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5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani v grafičnem delu OPPN.
1. OBMOČJE PROMETNIH POVRŠIN
7. člen
(delitev območja prometnih površin)
Območje prometnih površin se deli na tri ureditvene enote:
 UE/SRC: obsega območje, namenjeno za gradnjo severne razbremenilne ceste, vključno z
vsemi obcestnimi ureditvami, med Ljubljansko cesto in vstopom v naselje Rečica.
 UE/RC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z vsemi
obcestnimi ureditvami, med priključkom južne razbremenilne ceste in krožiščem s severno
razbremenilno cesto.
 UE/LC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z vsemi
obcestnimi ureditvami, med krožiščem s severno razbremenilno cesto in križiščem s
Prešernovo cesto.

1.1. UE/SRC (severna razbremenilna cesta - SRC)

1)

2)
3)

4)

8. člen
(situativni in niveletni potek)
Trasa severne razbremenilne ceste poteka od odcepa s krožnega križišča z Ljubljansko
cesto po koridorju obstoječe Seliške ceste in se pri križišču, kjer obstoječa cesta zavija v
ostrem loku proti šoli, preusmeri po trasi obstoječe makadamske poti proti potoku
Rečica. Po prečkanju potoka trasa ceste sledi strugi potoka po levem bregu v smeri proti
križišču s Partizansko cesto. Po prečkanju s Partizansko cesto se trasa usmeri proti
naselju Rečica, kjer se na zadnjem odseku od križišča s Kolodvorsko cesto priključi v
potek obstoječe ceste skozi naselje.
Severna razbremenilna cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči, dolžina
obravnavanega odseka je približno 2.5 km.
Koridor severne razbremenilne ceste poteka v celoti po ravninskem terenu z blagimi
nagibi nivelete v nizkih nasipih oziroma na nivoju obstoječih cestišč in tako pretežno na
višini obstoječih utrjenih površin.
Vertikalni in horizontalni elementi severne razbremenilne ceste so projektirani z
upoštevanjem projektne hitrosti 70 km/h oz. 50 km/h skozi naselje.

9. člen
(tipski prečni profil)
1) Odsek Ljubljanska cesta – Cesta na Dobe:
vozni pas
2 x 3,00 =
robni pas
2 x 0,25 =
varnostni pas
2 x 0,75 =
kolesarska steza
2 x 1,00 =
pločnik
2 x 1,60 =
berma
2 x 0,50 =
Skupaj TPP (tipski prečni profil)
2) Odsek Cesta na Dobe – prečkanje potoka Rečica:
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6,00 m
0,50 m
1,50 m
2,00 m
3,20 m
1,00 m
14,20 m

vozni pas
robni pas
vmesna zelenica
skupna površina kolesarjev in pešcev
berma
bankina
Skupaj TPP (tipski prečni profil)

2 x 3,00 =
2 x 0,25 =
1 x 2,00 =
1 x 3,00 =
1 x 0,50 =
1 x 1,00 =

6,00 m
0,50 m
2,00 m
3,00 m
0,50 m
1,00 m
12,50 m

3) Odsek od prečkanja potoka Rečica in Partizanske ceste ter v nadaljevanju do navezave v
koridor Rečiške ceste na Rečici:
vozišče
2 x 3,00 =
6,00 m
robni pas
2 x 0,25 =
0,50 m
bankina
1 x 1,00 =
2,00 m
Skupaj TPP (tipski prečni profil)
8,50 m
Kolesarska in peš povezava na tem odseku poteka po nasprotnem (desnem) bregu potoka
Rečica, v utrjeni makadamski površini širine 3,00 m in z obojestranskima bermama širine po
0,50 m, oz. vzdolž trase z odmikom 2,00 m od cestišča, z asfaltno površino širine 2,5 m.
10. člen
(križišča in priključki)
1) Na trasi severne razbremenilne ceste so načrtovana naslednja križišča:
 K3 štirikrako krožišče z Ljubljansko cesto s premerom 33 m, širino pasu 6,50 m,
notranjim otokom premera 20 m in 1,00 m širokim povoznim delom znotraj omenjenega
prometnega otoka; zaradi izrazito poševnega priključevanja Koritenske ceste je omogočena
še navezava petega kraka oziroma lokalnega dovoza do obstoječih stanovanjskih objektov
na južni strani Ljubljanske ceste;
 K5 trikrako križišče s Cesto na Dobe s pasom za levo zavijanje na SRC;
 K6: trikrako križišče s Seliško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC;
 K7 trikrako križišče s Partizansko cesto s pasom za levo zavijanje na SRC;
 K8 trikrako križišče s Cesto v Vintgar s pasom za levo zavijanje na SRC;
 K9: trikrako križišče z Rečiško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC;
 K10: trikrako križišče s Kolodvorsko cesto s pasom za levo zavijanje na SRC.
2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest
in dovozov:
 P6 obojestranski priključek – obstoječ bencinski servis in policijska postaja (izvoz
namenjen možnosti umestitve avtobusne postaje) in GG;
 P7 obojestranski priključek – policijska postaja in GG;
 P8 obojestranski priključek – Črtomirova ulica in predviden bencinski servis (uvoz);
 P9 enostranski priključek – parkirišča pred vrtcem;
 P10 obojestranski priključek – Mladinska cesta;
 P11 obojestranski priključek – objekt Seliška cesta 4a in poljska pot;
 P12 obojestranski priključek – objekti Seliška cesta;
 P13 enostranski priključek – poljska pot;
 P14 enostranski priključek – objekti Rečiška cesta;
 P15 enostranski priključek – objekt Rečiška cesta 31;
 P16 enostranski priključek – poljska pot;
 P17 enostranski priključek – Cesta v Vintgar;
 P18 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 22;
 P19 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 24;
 P20 enostranski priključek – objekti Rečiške ceste;
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 P21 enostranski priključek – objekt Rečiške ceste 3.
3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej
opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije
za predvidene prostorske ureditve.
4) Na območju križišča severne razbremenilne ceste s Partizansko cesto se predvidi zaprtje
južnega kraka Partizanske ceste in posledično zaprtje te ulice proti severu, tako da nastane slepa
ulica.
5) Obstoječi most preko potoka Rečice na Partizanski cesti se ohrani v obstoječem stanju,
predvidi se ukinitev motornega prometa tako, da bo most namenjen le še za peš in kolesarski
promet.
11. člen
(deviacije)
1) Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste se v asfaltni izvedbi predvidi naslednji deviaciji
cest:
 Cesta v Vintgar, dolžine približno 195 m, NPP 7,5 m;
 Rečiška cesta, dolžine približno 120 m, NPP 8,0 m.
2) Predvideni deviaciji sta prikazani v grafičnem delu OPPN.

1)



2)

12. člen
(cestni objekti)
Na trasi severne razbremenilne ceste so predvideni naslednji objekti:
mostovi, ki so namenjeni prečkanju potoka Rečica: most 5-2, most 5-4 in most 5-5, most 5-3
je obstoječ in se ohrani;
prepusti, ki služijo premoščanju ceste preko regulacije potoka Rečice: prepust 3-1, prepust
3-2;
podporni in oporni zidovi.
Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN.

13. člen
(peš in kolesarski promet)
1) Ob trasi severne razbremenilne ceste so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski
promet:
 na odseku od krožišča na Ljubljanski cesti do križišča s Cesto na Dobe so kolesarji in pešci
vodeni dvostransko enosmerno, širina kolesarske poti je 2 x 1 m, širina hodnika za pešce je
2 x 1,6 m;
 na odseku od križišča s Cesto na Dobe do priključka Mladinske ceste so kolesarji in pešci
vodeni po enostranski mešani površini širine 2,5 m v asfaltni utrditvi;
 od priključka Mladinske ceste naprej so kolesarji in pešci vodeni po enostranski mešani
površini širine 3 m v peščeni utrditvi. Tako urejena površina je načrtovana po levi strani
cestišča mimo križišča s Seliško cesto (kjer se nanjo naveže že obstoječa mešana površina v
podobni utrditvi, ki poteka ob Seliški cesti) do mostu čez Rečico (profil P19), potem ob
desnem bregu potoka do križišča z Rečiško cesto, kjer ponovno preide v asfaltno utrditev
širine 2,5 m;
 na odseku od križišča s Kolodvorsko cesto proti Gorjam so kolesarji vodeni po cestišču,
pešci pa po enostranskem hodniku za pešce širine 1,6 m;
 med profiloma P24 in P25 je predviden odcep mešane površine za pešce in kolesarje v
peščeni izvedbi širine 3 m s trase mešane površine za pešce in kolesarje, ki poteka
vzporedno s traso severne razbremenilne ceste, proti pokopališču, do koridorja načrtovane
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poti od pokopališča do kapelice (IDZ, št. projekta 01-11/12, Adkrajine d.o.o., Ljubljana,
november 2012).
14. člen
(postajališča javnega prometa)
1) Na severni razbremenilni cesti nova postajališča javnega potniškega prometa niso
predvidena, načrtovana je le nadomestitev današnjih začasnih postajališč na območju odcepa
Kolodvorske ceste. Postajališči sta predvideni na izvoznih straneh križišča glavne trase z
urejenimi peroni in prehodom za pešce na območju križišča. Objekta za zavetje na postajališču
morata biti usklajena z usmeritvami iz občinskega kataloga urbane opreme (Predlog uličnega
pohištva in cestne opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo,
september 2013).
2) Na območju obstoječega bencinskega servisa in policijske postaje ob Ljubljanski in Seliški
cesti je po selitvi obstoječih programov na drugo lokacijo dopustna umestitev centralne
avtobusne postaje. Umestitev in dimenzije predvidenih objektov ter ostalih ureditev se
opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s potrjeno
variantno rešitvijo s strani Občine Bled in v skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom
tovrstnih objektov ter ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov za tovrstne objekte.
15. člen
(bencinski servis)
1) Ob trasi severne razbremenilne ceste je na zemljiščih parc. št. 111/9-del, 111/10, 112/1-del
in 112/4-del, k.o. Želeče, predvidena umestitev bencinskega servisa z vsemi pripadajočimi
objekti in površinami. V sklopu bencinskega servisa je dopustna ureditev sledečih programov:
poslovni objekt bencinskega servisa (vključno z objekti za polnjenje vozil na električni in plinski
pogon), prodajalna bencinskega servisa, restavracija oz. bar z zunanjo teraso, podzemni
rezervoarji, utrjene in zelene površine, plato za odpadke, avtopralnica.
2) Dopustna je gradnja novega objekta, odstranitev, vzdrževalna dela in rekonstrukcija
objekta, dozidave objekta do opredeljenih gabaritov in dopustne izrabe oz. do dopustnih
odstopanj po tem odloku, funkcionalne spremembe objektov za potrebe sodobnejše tehnologije,
gradnja, rekonstrukcija in odstranitve objektov in naprav za potrebe komunalne, energetske,
komunikacijske in prometne infrastrukture.
3) Na obravnavanem območju je dopustna gradnja naslednjih objektov:
CC-SI 12303 Bencinski servisi
CC-SI 12520 Rezervoarji in cisterne za tekočine in pline
Objekti ali njihovi deli se lahko namenijo tudi za potrebe dopolnitve programov oziroma za
potrebe spremljajočih dejavnosti, kot npr:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
CC-SI 12301 Trgovske stavbe
Dopustna je tudi gradnja naslednjih infrastrukturnih objektov:
CC-SI 211 Ceste – z vsemi razredi in podrazredi
CC-SI 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – z vsemi razredi in
podrazredi
Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav za namen rabe obnovljivih virov energije, ki se
umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja.
4) V grafičnih prilogah je z gradbeno mejo določen minimalni odmik objektov od Seliške ceste.
Prikazana je tudi idejna zasnova umestitve objekta, končna umestitev in dimenzije objektov ter
ostalih ureditev se opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom tovrstnih objektov ter ob upoštevanju vseh
veljavnih predpisov za tovrstne objekte.
5) Urbanistični pogoji, arhitekturne in oblikovalske rešitve:
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objekti naj bodo oblikovani kakovostno in sodobno z enostavno členitvijo fasad, za fasadne
obloge objektov naj se v okviru omejitev s področja požarne varnosti v čim večji meri
predvidi uporaba lesa;
 arhitekturna in krajinsko-arhitekturna zasnova območja morata upoštevati značilnosti
kulturne krajine;
 vsi objekti morajo biti obravnavani kot celota in morajo biti med seboj oblikovno in barvno
usklajeni;
 objekti ne smejo presegati etažnosti visokega pritličja (največ 6,0 m nad terenom);
 dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je največ 50 %, faktor zelenih površin mora
biti najmanj 15 %.
6) Na območju bencinskega servisa je dopustna postavitev naslednjih pomožnih objektov:
urbana oprema, varovalna ograja, podporni zid, rezervoar, priključek na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot,
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, totem za oglaševanje za lastne
potrebe, pomožni komunalni objekt, otroško igrišče, nadstrešek in odprt sezonski gostinski vrt.
7) Za gradnjo pomožnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji
glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih določa OPN Občine Bled.
8) Ob zahodnem robu območja, med območjem bencinskega servisa in Seliško cesto ter Cesto
na Dobe je predvidena zasaditev drevoreda, za kar je potrebno zagotoviti zeleni pas v širini
minimalno 2,5 m.
16. člen
(površine za mirujoči promet)
Ob trasi severne razbremenilne ceste je na območju vrtca (med profiloma P7 in P9) predvidena
ureditev parkirišča.

1)

2)
3)

4)

5)

17. člen
(pogoji za krajinsko-arhitekturne ureditve)
Celotna poteza severne razbremenilne ceste se načrtuje s poudarkom na krajinskem
urejanju umestitve v odprto krajino. Ureditev obcestnega prostora se mora prilagajati
kulturnim kakovostim okolja, tako, da jih skuša v čim večji možni meri ohranjati,
dopolnjevati in hkrati izkoristiti za oblikovanje bogate doživljajske poti za vse
udeležence v prometu. Krajinsko arhitekturne ureditve morajo upoštevati obstoječe
vzorce na obravnavanem območju in posnemati odprto strukturo prostora s prepletom
njiv, travnikov in sadovnjakov (zatravitev, linijske poteze vegetacije, posamezno drevje,
gruče dreves in grmovja ipd.).
Rešitev krajinske ureditve mora biti preverjena v luči pogledov na grad, dolgih pogledov
na kulturno krajino in kuliso hribov v ozadju.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo severne razbremenilne ceste
mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, v katerem morajo biti poleg oblikovalske
rešitve za urejanje in ozelenitev obcestnega prostora in cestnih objektov podani tudi
ukrepi za oblikovanje reliefa – vkopnih/izkopnih brežin in protihrupnih nasipov,
smernice za oblikovanje protihrupnih ograj ipd. Investitor mora zagotoviti nadzor
odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.
Na območju severne razbremenilne ceste se vsa vitalna drevesna in grmovna vegetacija
ohranja v največji možni meri, razen kadar je odstranitev nujno potrebna zaradi gradnje
objektov in varnosti prometa.
Urejevalec obcestne krajine mora analizirati rastiščne razmere, vzorec rastja v okoliški
krajini in to upoštevati v okviru funkcionalnih zahtev. Nasajanje rastlinja mora
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izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja varnost prometa in zahteve inženirsko-biološkega
urejanja. Izbor vrst naj se čim bolj približa okoliškim rastlinskim združbam. Na
obravnavanem območju je kot prevladujoča gozdna združba evidentirana Qercocarpietum var. Hacquetia (QC H) (Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu GGE Bled
2011-2020, Ur. list RS, št. 5/12). Za načrtovane zasaditve so kot najprimernejše
predlagane naslednje vrste: hrast (graden), plemeniti listavci (lipa, lipovec, gorski brest,
gorski javor, veliki jesen), bukev, beli gaber, kot popestritev v krajini pa tudi jerebika in
češnja. Od grmovnih vrst so predlagani dren, glog, češmin, trdoleska, kalina, brogovita,
bezeg in tisa.
6) Protihrupne nasipe je treba na zunanji in notranji strani ozeleniti in obsaditi z drevesno
in grmovno vegetacijo ter plezalkami. Z ozelenitvijo naj se zagotavlja čim manjša vidna
izpostavljenost nasipov v odprti krajini.
7) Pri oblikovanju protihrupnih ograj naj se upošteva krajinska podoba prostora in
funkcionalni vidik. Ograje morajo biti na celotnem območju trase ceste oblikovane
enotno ter na zunanji in notranji strani ozelenjene in obsajene z drevesno in grmovno
vegetacijo. Kjer je razpoložljivega prostora manj, se predvidi zasaditev plezalk.
8) Na mestih odpiranja kvalitetnih pogledov na okoliški prostor naj se predvidi postavitev
transparentnih ograj, kar je potrebno upoštevati tudi pri obsaditvi, ki naj ne ovira
pogledov.
9) Mešana površina za peš in kolesarski promet naj se uredi v smislu tematske poti in
mestoma opremi z mikro urbano opremo (obveščevalne table, koši za odpadke ipd.).
Obveščanje uporabnikov naj se predvidi na enotno oblikovanih obveščevalnih tablah, ki
se jih smiselno umesti ob poti, glede na značilnosti prostora in namene obveščanja.
10) Ob mešani površini je predvidena ureditev najmanj enega počivališča, ki se ga izvede kot
razširitev utrjene mešane površine in opremi z mikro urbano opremo.
11) Na celotnem območju trase mora biti urbana oprema med seboj poenotena in usklajena z
usmeritvami iz občinskega kataloga urbane opreme (Predlog uličnega pohištva in cestne
opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, september 2013).
12) Na lokacijah prečkanja vodotoka se predvidi le minimalna nova zasaditev grmovne in
drevesne vegetacije, ki bo delno zakrila nasipe ter ne bo zapirala kvalitetnih pogledov na
bližnjo in daljno okolico.
13) Na območju zahodnega vstopa na Bled je ob deviaciji Rečiške ceste predvidena zasaditev
drevoreda z namenom informiranja in usmerjanja uporabnikov ceste glede na namen
njihove poti proti centru Bleda ali na severno razbremenilno cesto.
14) Drevoredna zasaditev je predvidena tudi na območju novo predvidenega bencinskega
servisa, ob Seliški cesti.
18. člen
(odstranitve objektov)
V območju načrtovane ureditve severne razbremenilne ceste je predvidena odstranitev
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na zemljiščih s parcelnimi številkami: 141/7, 249, 251,
173/15 in 153/2, k.o. Bled.
19. člen
(regulacija vodotoka Rečica)
1) Zaradi izgradnje severne razbremenilne ceste se mestoma regulira obstoječo strugo potoka
Rečica:
 od km 1,3+62.00 do km 1,4+84.00 je predvidena prestavitev odprte struge potoka v smeri
proti jugu v dolžini približno 120 m. Predvidena širine dna struge potoka je 4 m;
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 od km 1,7 +99.00 do km 2,4+98,00 se odprto strugo potoka prestavi v smeri proti severu.
Strugo se uredi kot odprto strugo širine 1,5 m z naklonom brežin 1:2 v dolžini približno 720 m.
Na odseku je načrtovano tudi križanje potoka s traso severne razbremenilne ceste s prepustom v
km 2,1+9,98 in križanje potoka z Rečiško cesto s prepustom v km 0,0+21,65.
2) Vodno gospodarska ureditev je načrtovana sonaravno. Tlorisni potek struge je rahlo
vijugast, dno se ohranja naravno, brežine se uredijo s sonaravnimi biotehničnimi ukrepi ter se
na celotnem območju zvezno priključujejo na obstoječ teren in zatravijo. Pete brežin na območju
reguliranih odsekov potoka se predvidoma zavaruje s kamnometom, v strugi potoka se izdelajo
tudi talni pragovi za stabilizacijo struge in večjo ozračenost vode, v konkavah se predvidi zaščita
brežin s posameznimi lesenimi piloti in oblicami.
3) S predvideno ureditvijo se poplavna varnost izboljšuje, pretočni profili so dimenzionirani
tako, da ne poslabšujejo odtočnih razmer ampak stanje izboljšujejo.
4) Za zaledne vode, ki se stekajo v Rečico, se uredijo jarki oz. prepusti.
5) Območje opuščene struge potoka se zasuje in poravna ter vzpostavi raba v skladu z
okoliškim prostorom. Rekultivirano zemljišče se v najkrajšem možnem času sanira in zatravi.
6) Obstoječa avtohtona vegetacija ob obstoječi strugi potoka se ohranja, ustrezno očisti in
pomladi, invazivne tujerodne rastline pa se odstranijo na predpisan način. Urejevalec obcestne
krajine mora analizirati rastje vzdolž celotne struge potoka in na ogroženih lokacijah zagotoviti
izvajanje ukrepov za odstranjevanje ali nadzor invazivnih tujerodnih vrst.
7) Zatravitev odkrite zemljine na brežinah regulirane struge poroka in zasipanja ob
premostitvenih objektih se izvede s senenim nastiljem lokalnih travnikov. Prav tako se na
brežinah predvidi zasaditev obvodne avtohtone drevesne in grmovne vegetacije.
8) Pri izvajanju zemeljskih del in organizaciji gradbišča se zagotovijo ukrepi za zaščito
obstoječe vegetacije, ki se jo po potrebi presadi, in ukrepi za preprečitev širjenja neavtohotnih in
invazivnih vrst vegetacije.
1.2. UE/RC (rekonstrukcija Ljubljanske ceste – RC)
20. člen
(situativni in niveletni potek)
1) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste RC poteka od navezave na južno razbremenilno
cesto (projekt PZI, št. projekta 12-1223, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, april
2014) in se v levem radiju nadaljuje do predvidenega krožišča s severno razbremenilno cesto.
2) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste je kategoriziran kot dvopasovna državna
regionalna cesta prvega reda, dolžina obravnavanega odseka je približno 325 m.
3) Predvidena rekonstrukcija ceste v največji možni meri ohranja severni rob in niveleto
obstoječega vozišča, širitev zaradi ureditve površin za kolesarski promet je na severni strani
predvidena le od križišča s Kajuhovo cesto ter na južni strani.
4) Vertikalni in horizontalni elementi odseka Ljubljanske ceste RC so projektirani z
upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h skozi naselje.
21. člen
(tipski prečni profil)

Ljubljanska cesta – RC:
vozni pas
2 x 3,25 =
robni pas
2 x 0,25 =
pločnik na severnem robu
1 x 1,60 =
varnostni odmik na južnem robu
1 x 0,75 =
dvosmerna kolesarska steza na južnem robu 2 x 1,00 =
varnostni odmik kolesarja in pešca na južnem robu
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6,50 m
0,50 m
1,60 m
0,75 m
2,00 m
1 x 0,25 =

0,25 m

pločnik na južnem robu
berma
Skupaj TPP (tipski prečni profil)

1 x 1,60 =
2 x 0,50 =

1,60 m
1,00 m
14,20 m

22. člen
(križišča in priključki)
1) Na Ljubljanski cesti RC so načrtovana naslednja križišča:
 K1 trikrako križišče z Gregorčičevo ulico;
 K2 trikrako križišče s Kajuhovo cesto.
2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest
in dovozov:
 P1 dovoz do objekta Ljubljanska cesta 32;
 dostopna cesta do objekta Gregorčičeva ulica 15;
 navezava pešpoti do objektov v obcestnem pasu.
3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej
opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije
za predvidene prostorske ureditve.
23. člen
(deviacije)
Predvidena je deviacija Gregorčičeve ulice. Obstoječa priključka Gregorčičeve ulice se združita in
se na Ljubljansko cesto priključita v skupnem križišču.
24. člen
(cestni objekti)
1) Na delih Ljubljanske ceste RC ter ob deviacijah Gregorčičeve ulice je predvidena izvedba
podpornih in opornih zidov.
2) Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN.
25. člen
(peš in kolesarski promet)
1) Ob trasi Ljubljanske ceste RC so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski promet:
 na odseku od navezave na južno razbremenilno cesto do križišča s Kajuhovo cesto so
kolesarji vodeni ob južnem robu cestišča enostransko dvosmerno, pešci pa dvostransko
enosmerno, širina kolesarske poti je 2 m, širina hodnika za pešce je 2 x 1,6 m;
 na odseku od križišča s Kajuhovo cesto do krožišča s Seliško cesto so kolesarji in pešci
vodeni dvostransko enosmerno, širina kolesarske poti je 2 x 1 m, širina hodnika za pešce je
2 x 1,6 m;
2) Ob parceli objekta Ljubljanska cesta 30 je do predvidene ukinitve dejavnosti bencinskega
servisa predvidena začasna prometna ureditev, po kateri sta peš in kolesarski promet usmerjena
preko zemljišč parc. št. 320/2, 320/10 in 320/11, k.o. Želeče, proti Koritenski cesti.
26. člen
(pogoji za krajinsko-arhitekturne rešitve)
1) Celotna poteza Ljubljanske ceste RC se načrtuje s poudarkom na krajinskem urejanju
umestitve v primestni prostor, ki naj ustvarja novo vstopno potezo kot rekonstruiranje
nekdanjega vhoda na Bled. S krajinsko arhitekturnimi ukrepi naj se poleg poudarka
vstopnega območja oblikuje tudi kakovosten obcestni prostor s poudarkom na površinah
za pešce in kolesarje (optično vodenje in prijetnost obcestnega ambienta, preglednost
cestnega koridorja).
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2) Cilj in namen krajinsko arhitekturnega urejanja je povezati prostor ob cesti ter ga
narediti prepoznavnega kot vstop v turistično središče. V območju vzhodnega vstopa na
Bled naj se s kontinuiranimi zasaditvami zagotovi izgled celostne urejenosti. Obstoječo
pozidavo ob cesti naj se s krajinsko arhitekturno ureditvijo med seboj poveže v
prepoznaven zeleni sistem in, v kolikor je mogoče, vključi v sooblikovanje uličnega
programa (npr. tematski park pred informacijskim središčem, pred stavbo Gozdnega
gospodarstva Bled ipd.).
3) Za predvidene obcestne krajinsko arhitekturne ureditve mora biti izdelan načrt
krajinske arhitekture. Investitor mora zagotoviti tudi nadzor odgovornega projektanta
načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.
4) Urejevalec obcestne krajine mora analizirati obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo.
Kvalitetno obstoječo vegetacijo je treba upoštevati v okviru krajinsko arhitekturne
ureditve in jo kot element smiselno vključiti v zeleni sistem, nevitalna ali poškodovana
drevesa pa se odstrani.
5) Izbrane rastlinske vrste se morajo v največji možni meri približevati okoliškim
avtohtonim rastlinskim združbam. Uporaba tujerodnih vrst lahko izhaja iz kulturnokrajinsko ureditvenih zahtev, npr. pri oblikovanju krajinskih poudarkov v sklopu
parternih ureditev posameznih objektov.
6) Nasajanje rastlinja v obcestnem prostoru mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja
varnost prometa in ne sme ovirati preglednosti na cesti.
7) Ker so na območju vzhodnega vstopa na Bled poleg rekonstrukcije Ljubljanske ceste
predvidene tudi nekatere dolgoročne spremembe (umik bencinskega servisa na
Ljubljanski cesti 30 na drugo lokacijo), naj se predvidi fazna krajinsko arhitekturna
preureditev tega območja. V prvi fazi naj se s krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim
večji možni meri sanira obstoječe stanje, ki se lahko smiselno vključi v ureditev
obcestnega prostora po odstranitvi objekta. Po umiku bencinskega servisa se za urejanje
obcestnih krajinsko arhitekturnih rešitev nameni pas zemljišč v širini najmanj 2,5 m.
8) Na celotnem območju trase mora biti urbana oprema med seboj poenotena in
prilagojena urbani opremi, predstavljeni v občinskem katalogu urbane opreme (Predlog
uličnega pohištva in cestne opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
arhitekturo, september 2013).
9) Obstoječi oglaševalni objekti, ki se pojavljajo v obcestnem prostoru na obravnavanem
odseku Ljubljanske ceste, niso dopustni in jih je treba odstraniti. Oglaševanje dejavnosti
je dopustno samo na parcelah objektov v skladu z občinskim katalogom ulične opreme in
ob soglasju Občine Bled. Na območju objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko
središče) je dopustna postavitev totema.
10) V obcestnem prostoru je dopustna postavitev znakov za usmerjanje obiskovalcev (npr.
proti centralnemu parkirišču, informacijskemu središču,…) ob soglasju upravljavca ceste
in Občine Bled.
11) Ozelenitev, ki predstavlja del cestnega sveta in je javnega značaja, mora biti izvedena
hkrati z rekonstrukcijo ceste.
12) Na območju objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče) se s pločnika predvidi
peš navezave na parterno ureditev objekta, v sklopu katere je predvidena parkovna
ureditev z gostinsko teraso in otroškim igriščem, del površin ob objektu se nameni za
ureditev občasne odprte tržnice. Z ozelenitvijo obcestnega prostora naj se zagotavlja, da
bo zaradi predvidene vsebine (informacijsko središče) objekt dobro opazen.
13) Na območju objektov Koritenska cesta 3 in 7 se ob pločniku predvidi ozelenitev
obcestnega prostora, s katero se obstoječo pozidavo s pripadajočo zunanjo ureditvijo
zakrije in vizualno loči od cestnega ambienta.
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14) Ob celotni potezi predvidene rekonstrukcije ceste se, kjer obstoječa pozidava to
omogoča, predvidi pas v širini najmanj 2,5 m oz. v širini, ki je potrebna za predvidene
krajinsko arhitekturne rešitve za potrebe ureditve javnih zelenih površin.
15) Na območju ob objektu Ljubljanska cesta 17-19 se predvidi zasaditev novih parkovnih
vrst dreves. V obcestnem pasu se ob pločniku predvidi razširitev peš površin v smislu
žepnega parka, ki se ga uredi kot tlakovana površina in opremi s klopmi.
16) Obcestna drevoredna zasaditev se predvidi skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN
na južnem robu cestišča med objektom Ljubljanska cesta 32 in krožiščem K3.
27. člen
(odstranitve objektov)
V območju načrtovane ureditve Ljubljanske ceste RC se odstranijo naslednji objekti:
 ukinitev parkirišč pred objektom Ljubljanska cesta 32;
 ukinitev stopnic v sklopu pešpoti do objekta Ljubljanska cesta 21;
 ukinitev stopnic v sklopu pešpoti do objekta Gregorčičeva ulica 13.

1.3. UE/LC (rekonstrukcija Ljubljanske ceste – LC)
28. člen
(situativni in niveletni potek)
1) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste LC poteka od predvidenega krožišča s severno
razbremenilno cesto in se nadaljuje proti zahodu do navezave na obstoječe stanje za križiščem z
Ribensko cesto.
2) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste LC je kategoriziran kot dvopasovna lokalna zbirna
cesta, dolžina obravnavanega odseka je približno 150 m.
3) Predvidena rekonstrukcija ceste v največji možni meri ohranja južni rob in niveleto
obstoječega vozišča, širitev zaradi ureditve zelenega pasu ob pločniku je predvidena na severni
strani.
4) Vertikalni in horizontalni elementi odseka Ljubljanske ceste LC so projektirani z
upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h skozi naselje.
29. člen
(tipski prečni profil)
Ljubljanska cesta – LC:
vozni pas
pločnik na južnem robu
vmesna zelenica na severnem robu
pločnik na severnem robu
berma
Skupaj TPP (tipski prečni profil)

2 x 3,00 =
1 x 2,00 =
1 x 2,50 =
1 x 2,50 =
2 x 0,50 =

6,00 m
2,00 m
2,50 m
2,50 m
1,00 m
14,00 m

30. člen
(križišča in priključki)
1) Na Ljubljanski cesti LC je predvidena rekonstrukcija križišča K4, ki predstavlja štirikrako
križišče Ljubljanske ceste z Ribensko cesto in cesto na Grič.
2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest
in dovozov:
 P2 uvoz na območje bencinskega servisa in policijske postaje (namenjen za novo
predvideno ureditev);
 P3 uvoz do objekta Ljubljanska cesta 15;
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 P4 uvoz do objekta Ljubljanska cesta 13a;
 P5 uvoz na Zagoriško cesto;
 individualni uvozi do obstoječih objektov preko pogreznjenih robnikov.
3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej
opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije
za predvidene prostorske ureditve.

1)


2)

31. člen
(cestni objekti)
Na Ljubljanski cesti LC je predvidena izvedba naslednjih opornih zidov:
oporni zid ob parkirišču objekta Ljubljanska cesta 9 in 11;
oporni zid ob vzhodnem in zahodnem kraku uvoza na parcelo objekta Grič 13.
Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN.

32. člen
(peš in kolesarski promet)
Ob trasi Ljubljanske ceste LC so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski promet:
 na odseku od krožišča s Seliško cesto proti centru Bleda so kolesarji vodeni po vozišču;
 na odseku od krožišča s Seliško cesto proti centru Bleda je na južni strani ceste predvidena
rekonstrukcija obstoječega hodnika za pešce v tlakovani izvedbi ter navezava na obstoječe
stanje, na severni strani ceste pa je predvidena ureditev hodnika za pešce širine 2,5 m, v
tlakovani izvedbi, ki bo od vozišča ločen z zelenim pasom širine 2,5 m.
33. člen
(postajališča javnega prometa)
1) Na obravnavanem odseku Ljubljanske ceste LC se pred hotelom Union nahajata dve
obstoječi avtobusni postajališči na obeh straneh ceste, ki se ohranjata.
2) V primeru spremembe koncepta javnega prometnega omrežja in posledični opustitvi
obstoječih postajališč, se proste površine lahko nameni za ureditev obcestnega pasu (npr.
razširitev površin za peš promet v manjši trg).
3)
34. člen
(pogoji za krajinsko-arhitekturne rešitve)
1) Celotna poteza Ljubljanske ceste LC se načrtuje s poudarkom na krajinsko arhitekturnem
urejanju umestitve v mestni prostor, s katerim se v območju vzpostavi prepoznavnost in ustvari
njegovo identiteto kot ambient Bleda. S krajinsko arhitekturnimi ukrepi naj se oblikuje tudi
kakovosten obcestni prostor s poudarkom na površinah za pešce in kolesarje (optično vodenje
in prijetnost obcestnega ambienta, preglednost cestnega koridorja).
2) V območju se s kontinuiranimi krajinsko arhitekturnimi ukrepi (zasaditve, oblikovanje
utrjenih površin ipd.) zagotovi izgled celostne urejenosti. Pozidavo ob cesti naj se s krajinsko
arhitekturno ureditvijo med seboj poveže v prepoznaven zeleni sistem in, v kolikor je mogoče,
vključi v sooblikovanje uličnega programa (npr. ureditev trgov pred objektoma Ljubljanska cesta
13a in Ljubljanska cesta 9 in 11).
3) Krajinsko arhitekturne rešitve naj se navezujejo na obstoječe kvalitetne ureditve območij,
na katera se priključujejo in jih nadaljujejo (npr. tlakovanje pločnikov na način, kot je značilno za
Ljubljansko cesto v nadaljevanju od križišča s Prešernovo cesto proti jezeru).
4) Za predvidene obcestne krajinsko arhitekturne ureditve mora biti izdelan načrt krajinske
arhitekture. Investitor mora zagotoviti tudi nadzor odgovornega projektanta načrta krajinske
arhitekture nad izvedbo del.
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5) Urejevalec obcestne krajine mora analizirati obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo.
Kvalitetno obstoječo vegetacijo je treba upoštevati v okviru krajinsko arhitekturne ureditve in jo
kot element smiselno vključiti v zeleni sistem, nevitalna ali poškodovana drevesa pa se odstrani.
6) Izbrane rastlinske vrste se morajo v največji možni meri približevati okoliškim avtohtonim
rastlinskim združbam. Uporaba tujerodnih vrst lahko izhaja iz kulturno-krajinsko ureditvenih
zahtev, npr. pri oblikovanju krajinskih poudarkov v sklopu parternih ureditev posameznih
objektov.
7) Nasajanje rastlinja v obcestnem prostoru mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja varnost
prometa in ne sme ovirati preglednosti.
8) Na območju objektov Ljubljanska cesta 13a in Ljubljanska cesta 9 in 11 naj se s pločnika
predvidi navezavo na parterne ureditve objektov. Prostor pred objekti naj se tlakuje in uredi kot
manjši trg. Dvoriščni prostor pred stavbama Ljubljanska cesta 9 in 11 mora ostati ločen od
uličnega sistema.
9) Na območju objekta Ljubljanska cesta 15 je potrebno v sklopu zunanje ureditve ponovno
vzpostaviti vrt, kakršen je bil v preteklosti značilen za vile.
10) Obstoječi drevored pred objektom Ljubljanska cesta 26 ob pločniku se ohrani, pri čemer se
nevitalna oz. poškodovana drevesa odstrani in nadomesti z novimi.
11) Ker so na območju vzhodnega vstopa na Bled poleg rekonstrukcije Ljubljanske ceste
predvidene tudi nekatere dolgoročne spremembe (umik bencinskega servisa na Ljubljanski cesti
15a in policijske postaje na Seliški cesti 1 na drugo lokacijo), naj se predvidi fazna krajinsko
arhitekturna preureditev tega območja. V prvi fazi naj se s krajinsko arhitekturno ureditvijo v
čim večji možni meri sanira obstoječe stanje, ki se lahko smiselno vključi v ureditev obcestnega
prostora po odstranitvi objekta. Po umiku bencinskega servisa se za urejanje obcestnih
krajinsko arhitekturnih rešitev nameni pas zemljišč v širini najmanj 2,5 m.
12) Območje za obstoječo avtobusno postajo na južni strani Ljubljanske ceste naj se uredi kot
žepni park. V primeru dolgoročne ukinitve obstoječih avtobusnih postaj, na obeh straneh ceste,
naj se pripadajoči prostor uredi kot razširitev ob pločniku v smislu tlakovane površine,
opremljene z urbano opremo, ki naj se smiselno poveže z območjem zelenih površin.
13) Na celotnem območju mora biti urbana oprema med seboj poenotena in prilagojena urbani
opremi, predstavljeni v občinskem katalogu urbane opreme (Predlog uličnega pohištva in cestne
opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, september 2013).
14) Obstoječi oglaševalni objekti, ki se pojavljajo v obcestnem prostoru na obravnavanem
odseku Ljubljanske ceste, niso dopustni in jih je treba odstraniti. Oglaševanje dejavnosti je
dopustno samo na parcelah objektov v skladu z občinskim katalogom ulične opreme in ob
soglasju Občine Bled.
15) V obcestnem prostoru je dopustna postavitev znakov za usmerjanje obiskovalcev (npr. proti
centralnemu parkirišču, informacijskemu središču,…) ob soglasju Občine Bled.
16) Ozelenitev, ki predstavlja del cestnega sveta in je javnega značaja, mora biti izvedena hkrati
z rekonstrukcijo ceste.
17) Obcestna drevoredna zasaditev se predvidi skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN na
območju med krožiščem K3 in križiščem K4.
35. člen
(gradnja pomožnih objektov na območju prometnih površin)
1) Za gradnjo pomožnih objektov na območju prometnih površin se smiselno uporabljajo splošni
prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih
določa OPN Občine Bled ter tabele v Prilogi 1 k OPN Občine Bled, ki določajo vrste pomožnih
objektov, ki jih je dopustno graditi v območjih prometnih površin.
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2) Dopustna so tudi redna in investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist v
skladu z Zakonom o cestah ter rekonstrukcije.
2. OBMOČJE OBCESTNE POZIDAVE
36. člen
(delitev območja obcestne pozidave)
Območje obcestne pozidave se deli na deset ureditvenih enot:
 UE/1: obsega območje hotelskega kompleksa Union s podzemno garažo (objekta LJ 9 in LJ
11);
 UE/2: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: trgovski objekt (objekt LJ 13a), dom
upokojencev (objekt LJ 15), bencinski servis (objekt LJ 15a), policijska postaja (objekt SE 1)
ter zunanje, zelene površine obstoječih stanovanjskih objektov iz sosednje enote urejanja
prostora z oznako BL-14;
 UE/3: obsega območje obstoječega stanovanjsko–poslovnega objekta z garažo (objekt LJ
20);
 UE/4: obsega območje zelenih površin med Ljubljansko cesto in stanovanjskim območjem z
oznako ZG-1;
 UE/5: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: parkirišče v javni rabi (JP),
stanovanjsko-gostinski objekt (objekt LJ 26), vila (objekt LJ 28) ter nepozidani stavbni
zemljišči s parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče;
 UE/6: obsega območje obstoječega poslovnega objekta s stanovanjsko enoto (objekt LJ 1719);
 UE/7: obsega območje obstoječih stanovanjskih objektov (objekt LJ 21, objekt LJ 23-25);
 UE/8: obsega širše območje obstoječega informacijskega središča z zunanjo ureditvijo
(objekt LJ 27);
 UE/9: obsega območje obstoječega bencinskega servisa z avtopralnico (objekt LJ 30);
 UE/10: obsega območje obstoječega poslovnega objekta z apartmaji (objekt LJ 32).
37. člen
(splošni pogoji za urejanje obcestnega prostora)
1) Območje obcestne pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti je v OPPN vključeno z namenom,
da se sočasno z ureditvijo severne razbremenilne ceste omogoči tudi vsebinska prenova
obcestnega prostora s poudarkom na krajinsko arhitekturni zasnovi.
2) Namen predvidenih ureditev je sanacija degradiranega vstopnega območja v turistično
središče z namenom doseganja prepoznavnosti prostora. Posebna pozornost je namenjena
vodenju in usmerjanju pešca kot enakovrednega soudeleženca v prometu in poenotenju zelenih
potez ter krajinsko arhitekturnemu urejanju javnih in poljavnih površin v obcestnem pasu.
3) Obravnavano območje v večjem delu obsega zemljišča obstoječih objektov z zunanjimi
ureditvami, na območju praktično ni prostih površin za novo pozidavo. Večja prosta površina se
nahaja le na območju UE/5, ob objektu LJ 28, vendar v večjem delu predstavlja zunanji prostor
(vrt) stavbne dediščine, zato je na tem delu umeščanje novih ureditev oz. objektov dopustno le
pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na preostalih območjih so
novogradnje dopustne le kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov.
4) Vsi posegi na obstoječih objektih in morebitni novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni
in zasnovani skladno z urbanim pomenom lokacije, ki predstavlja vzhodni vstop v mesto. Cilj
prenove obcestne pozidave je vzpostavitev kvalitetne ulične fasade ob vstopnem delu
Ljubljanske ceste, ki naj se v čim večji možni meri odpira proti površinam za pešce.
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5) Površine med glavnimi (uličnimi) fasadami objektov in javnimi površinami naj bodo v čim
večji meri namenjene pešcem, parkiranje ter ostale servisne površine pa naj se umeščajo v
ozadju ureditvenih enot. Postavitev novih ograj v obcestnem pasu ni dopustna, saditev živih mej
in ostale vegetacije pa samo v skladu s celostno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnega
pasu.
6) Ozelenitve zunanjih površin morajo biti usklajene z krajinsko arhitekturno zasnovo širšega
območja obcestnega pasu, prav tako mora biti usklajeno tlakovanje zunanjih površin ter izbor
ostale urbane opreme.
7) V grafičnem delu OPPN je za območja, na katerih novogradnje v primeru odstranitve
obstoječih objektov lahko odstopajo od lege in velikosti obstoječih objektov, določena gradbena
meja. Gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji.
8) Priključevanje objektov na omrežja prometne, komunalne, energetske in komunikacijske
infrastrukture se izvede v skladu s potrebami posameznih objektov ter s pogoji upravljavcev
infrastrukture.
38. člen
(namenska raba)
Podrobnejšo namensko rabo posameznih ureditvenih enot določa OPN Občine Bled in je sledeča:
 UE/1: BT – površine za turizem
Ureditvena enota je namenjena hotelom in drugim objektom za turistično ponudbo in
nastanitev.
 UE/2, UE/6, UE/8 in UE/9: CDd – druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj
Ureditvene enote so namenjene družbeni, oskrbni in storitveni dejavnosti brez bivanja.
 UE/3, UE/5, UE/7 in UE/10: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
Ureditvene enote so namenjene trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni,
kulturni in podobnim dejavnostim ter bivanju. Pritličje stavb mora biti v javni rabi.
 UE/4: ZP – parki
Ureditvena enota je namenjena ureditvi parkovnih oz. drugih odprtih površin za preživljanje
prostega časa in za izboljšanje kakovosti bivanja.
39. člen
(dopustni posegi)
1) Za posege na obstoječih objektih in gradnjo novih objektov se smiselno uporabljajo splošni
prostorsko izvedbeni pogoji ter podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji (glede dopustne izrabe
prostora na gradbeni parceli, glede vrst dopustnih objektov in dejavnosti ter glede oblikovanja
objektov), ki jih za posamezno namensko rabo določa OPN Občine Bled, če ni s tem odlokom
določeno drugače.
2) Na vseh zakonito zgrajenih objektih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez
povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo
prostorske enote, če ni s tem odlokom določeno drugače.
3) Novogradnje v enakih ali manjših gabaritih ter z enakimi oz. večjimi odmiki od parcelnih
mej so dopustne samo kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov, če ni s tem
odlokom določeno drugače.
4) Gradnja kletnih etaž je dopustna pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih.
5) Odstranitve objektov so dopustne na celotnem območju obcestne pozidave, razen za objekte
kulturne dediščine, ki jih je dopustno odstraniti le pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja
varstva kulturne dediščine.
6) Za gradnjo pomožnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji
glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih določa OPN Občine Bled ter
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tabela v Prilogi 1 k OPN Občine Bled, ki določa vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno
graditi v posameznih območjih podrobne namenske rabe. Umestitev pomožnih objektov ob
ulične fasade ni dopustna.

40. člen
(posebni pogoji za posege v posameznih ureditvenih enotah)

1) UE/1:
Objekt LJ 9,11:
- dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine objekta in
sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote.
2) UE/2:
Objekt LJ 13a:
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se
namenja novemu mestotvornemu programu;
 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja
prostornine objekta;
 pokrit gostinski vrt na jugovzhodnem delu objekta se odstrani;
 površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito
urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti;
 urejanje parkirišč na ulični strani objekta ni dopustno;
 v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje;
 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,
zelenice in druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja.
Objekt LJ 15:
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13362: Bled – Vila Ljubljanska 15)
in se ohranja;
 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 ob objektu je potrebno vzpostaviti mestni vrt, v katerega je potrebno vključiti obstoječo
kvalitetno vegetacijo;
 za ureditev zunanjih površin je obvezna izdelava načrta krajinske arhitekture.
Objekta LJ 15a in SE 1:
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječih dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se
namenja novemu mestotvornemu programu;
 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja
prostornine objekta;
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 pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje;
 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
 dopustna je gradnja enega ali dveh ločenih objektov, glede na število in program objektov je
ob predhodni uskladitvi z upravljavcem ceste dopustno prilagajanje pozicije in števila
priključkov na severno razbremenilno cesto;
 za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati
vsaj dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih
rešitev mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdita
pristojni organ Občine Bled in pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine;
 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,
zelenice in druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane
stavbe.
3) UE/3:
Objekt LJ 20:
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine objekta in
sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote.
4) UE/4:
 na območju so dopustni naslednji objekti:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine;
 dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev gospodarske javne infrastrukture ter
drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov;
 nove ureditve in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture je dopustna izjemoma,
za priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za
primarno omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.
5) UE/5:
Parkirišče:
 se ohranja, dopustne so prilagoditve predvidenim obcestnim ureditvam.
Objekt LJ 26:
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13318: Bled - Hiša Ljubljanska 26)
in se ohranja;
 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Objekt LJ 28:
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13363: Bled - Vila Ljubljanska 28)
in se ohranja;
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 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 na območju parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče, je potrebno predvideti obračališče za
potrebe manjšega komunalnega vozila;
 v primeru, da se za celotno območje ureditvene enote izdela strokovna rešitev za celovito
prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne
dediščine in Občino Bled, se na območju dopusti tudi dopolnilna gradnja znotraj določene
gradbene meje.
6) UE/6:
Objekt LJ 17, 19:
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 17377: Bled – Gozdno
gospodarstvo Bled) in kot krajevno značilen objekt ter se ohranja;
 dozidava objekta za potrebe kotlovnice je dopustna le na stranskih fasadah oz. se kotlovnica
lahko predvidi kot samostojni objekt;
 na severni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe obstoječega objekta,
parkirišča morajo biti urejena tako, da se ohranja vsa obstoječa vitalna drevesa;
 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
7) UE/7:
Objekt LJ 21:
 objekt je evidentiran kot krajevno značilen objekt in se ohranja;
 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji, ki jih
za krajevno značilne objekte določa OPN Občine Bled.
Objekt LJ 23, 25:
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija in sprememba namembnosti v skladu z
namensko rabo prostorske enote;
 v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje;
 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
 dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je 30%.
8) UE/8:
Objekt LJ 27:
 zunanja ureditev objekta mora omogočati prehodnost z okoliških javnih površin in mora
biti usklajena s predvideno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnih površin;
 ob objektu je dopustna ureditev nepokrite tržnice ter postavitev mlekomata;
 dopustna je postavitev označevalnega totema za informacijsko središče;
 parkirišče na severni strani objekta se ohranja;
 v sklopu zunanje ureditve objekta ter urejanja Ljubljanske ceste je predvidena tudi ureditev
obvodnih površin potoka Rečica znotraj območja ureditvene enote, za dostop do vzhodnega
brega potoka je na območju dopustna umestitev brvi za pešce.
9) UE/9:
Objekt LJ 30:
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se
namenja novemu mestotvornemu programu;
 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja
prostornine objekta;
 do odstranitve obstoječega objekta je preko območja predvidena ureditev kolesarske in peš
povezave (začasna ureditev), po odstranitvi objekta se trasa kolesarske in pešpoti prestavi ob
Ljubljansko cesto;
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 med novo predvidenim objektom ter Ljubljansko cesto je potrebno izvesti krajinsko
ureditev, skladno s celostno prenovo obcestnih površin;
 pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje;
 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
 dostop do novega objekta je potrebno urediti s Koritenske ceste;
 za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati
vsaj dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih
rešitev mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdi
pristojni organ Občine Bled;
 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,
zelenice in druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane
stavbe.
10) UE/10:
Objekt LJ 32:
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine in sprememba
namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote;
 ob južni in vzhodni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe objekta;
 površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito
urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti;
 razen parkirišč, prikazanih v ureditveni situaciji, parkirišča na ulični strani objekta niso
dopustna.

IV. POGOJI GLEDE GRADNJE, KRIŽANJ, PRILAGODITEV IN PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
41. člen
(skupne določbe)
1) Pri izgradnji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je treba
upoštevati načrtovane rešitve, ki jih določa idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na
Bledu, ki ga je v aprilu 2014 pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje
projektiranje, d.o.o., Ljubljana in je sestavni del prilog tega OPPN.
2) Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste in pripadajočih ureditev so predvidene
odstranitve, zaščite, prestavitve, obnove, dograditve ter povečevanje zmogljivosti obstoječih ter
izgradnja novih komunalnih, energetskih in komunikacijskih omrežij. Novo predvidene trase se
morajo prilagoditi s tem OPPN predvidenim prostorskim ureditvam.
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3) Projektiranje in gradnja infrastrukturnih objektov, vodov in naprav mora potekati v skladu
s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora ter v skladu z veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
4) Vse obstoječe komunalne, energetske in komunikacijske naprave in objekte je potrebno
pred začetkom del, ob nadzoru upravljavca, zakoličiti in označiti na terenu ter po potrebi
ustrezno zaščititi.
5) Pri gradnji komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture je treba upoštevati
minimalne razdalje približevanj in križanj komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po
veljavnih predpisih.
6) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.
7) Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko
komunikacijsko oskrbo okoliških objektov po obstoječih ali začasnih infrastrukturnih vodih in
napravah.
42. člen
(odvajanje padavinskih vod)
1) Ob izvajanju z OPPN predvidenih prometnih ureditev je potrebno urediti odvodnjo
načrtovane severne razbremenilne ceste, zaščititi oz. prestaviti obstoječe kanale za padavinsko
vodo na trasi načrtovane severne razbremenilne ceste in uskladiti oz. združiti načrtovane in
obstoječe sisteme odvodnje na območju.
2) V nepozidanem območju je predvideno disperzno odvajanje z zadrževanjem in osnovnim
čiščenjem vode z lovilci olj pred izpustom v okolje.
3) V urbanem območju je predvideno odvodnjavanje s kanalizacijo in osnovnim čiščenjem
vode z lovilci olj pred izpustom v okolje.
4) Kot odvodnik (recipient) je predviden potok Rečica.
5) Umazano padavinsko vodo z območij parkirišč in bencinskih servisov se pred priključitvijo
na padavinsko kanalizacijo prehodno očisti v ustreznem lovilcu olj.
6) Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
7) Na območju OPPN se odvodnja severne razbremenilne ceste in rekonstruiranega odseka
Ljubljanske ceste uredi po sledečem sistemu:
 Ljubljanska cesta:
- M-1: odvodnja s kanalizacijo in priključkom na dolvodni odsek, ki je načrtovan v okviru
JRC (tam čiščenje preko LO);
- M-2, M-2a in M-2b: odvodnja s kanalizacijo in LO.
 Po Kajuhovi, od SRC do Rečice:
- M-3: odvodnja s kanalizacijo po Kajuhovi do izliva v odvodnik (Rečica).
 Od krožišča na Ljubljanski cesti do Seliške ceste:
- M-4, M-4a, M-4b in M-4c: odvodnja s kanalizacijo in odtokom proti Kajuhovi.
 Od Seliške ceste do mostu čez Rečico: odvodnja z jarkom in LO.
 Od mostu čez Rečico do levega pritoka Rečice:
- M-5 in M-6: disperzna odvodnja preko travne mulde in zaščitne berme, stranske ceste se
odvodnjavajo preko kanala M-5 in M-6 v odvodnik.
 Od levega pritoka Rečice do mostu čez Rečico v km 2,1+15:
- M-7: odvodnja z jarkom in LO, zaščita obstoječega kanala M-7 pod kolesarsko stezo.
 Od mostu čez Rečico v km 2,1+15 do avtobusne postaje v Rečici: disperzna odvodnja preko
travne mulde in zaščitne berme.
 Od avtobusne postaje v Rečici do konca odseka:
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-

M-8 in M-9: odvodnja s kanalom M-9 in LO, podaljšanje obstoječega kanala M-8 do
odvodnika.

43. člen
(vodovod)
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in
zaščite obstoječega vodovodnega omrežja.
2) Predvidene so naslednje ureditve:
 Ljubljanska cesta:
- V-1: zaščita in varovanje med gradnjo vzdolž Ljubljanske ceste ter lokalna prestavitev in
poglobitev hišnih priključkov.
 Severna razbremenilna cesta:
- V-2 in V-2a: novogradnja;
- V-3, V-3a, V-4, V-5, V-5a in V6: prestavitev v primernejšo traso.
44. člen
(odvajanje odpadnih vod)
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in
zaščite obstoječega kanalizacijskega omrežja.
2) Predvidene so naslednje ureditve:
 Ljubljanska cesta:
- F-1: zaščita med gradnjo vzdolž Ljubljanske ceste.
 Severna razbremenilna cesta:
- F-2 in F-3: zaščita med gradnjo, prilagoditev pokrovov jaškov;
- F-4, F-6 in F-8: prestavitev v primernejšo traso;
- F-5: zaščita – polno obbetoniranje obstoječega kanala, prilagoditev pokrovov jaškov;
- F-7, F-7a in F-7b: prestavitev v primernejšo traso, prilagoditev razbremenilnega objekta.
45. člen
(plinovodno omrežje)
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in
zaščite obstoječega plinovodnega omrežja.
2) Predvidene so naslednje ureditve:
 Ljubljanska cesta:
- P-1 in P-2: prestavitev PL vodov.
 Severna razbremenilna cesta:
- P-3, P3a: prestavitev PL vodov.
- P4: zaščita PL vodov.
46. člen
(elektroenergetsko omrežje)
1) Na območju OPPN je razvejano obstoječe SN (srednje napetostno) in NN (nizko napetostno)
električno omrežje v upravljanju Elektro Gorenjske d.d., ki je v večjem delu izvedeno v zračni
obliki, manjši del kablov pa je položen v zemljo.
2) Upravljavec distribucijskega omrežja ima zaradi povečanja potreb po električni energiji
namen iz RTP Bled širiti elektroenergetsko omrežje, zato se v območju severne razbremenilne
ceste za ta namen zgradi novo elektrokabelsko kanalizacijo (EKK). Trasa EKK je predvidena od
krožišča severne razbremenilne ceste do navezave na Rečiško cesto v dolžini približno 2 km. Iz
glavne trase EKK se predvidi krajše odcepe cevi za potrebe manjših povezav do obstoječega
električnega omrežja.
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3) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo tudi prestavitve,
zamenjave in zaščite obstoječega elektroenergetskega omrežja.
4) Obstoječa transformatorska postaja T369 VRTEC BLED, ki se nahaja na območju zunanje
ureditve vrtca se prestavi na območje predvidenega parkirišča ob uvozu k vrtcu.
5) Na obstoječem SN EE omrežju so predvidene naslednje ureditve:
 Severna razbremenilna cesta:
- SN1 in SN3: zaščita EE SN vodov;
- SN2: prestavitev EE SN vodov.
 Rečiška cesta:
- SN4: zaščita EE SN vodov.
6) Na obstoječem NN EE omrežju so predvidene naslednje ureditve:
 krožišče Ljubljanske ceste in Seliške ceste:
- NN1: prestavitev EE NN vodov.
 Severna razbremenilna cesta:
- NN2: zaščita EE NN vodov.
- NN3, NN5 in NN6: prestavitev EE NN vodov.
 Partizanska cesta:
- NN4: prestavitev EE NN vodov.
 Kolodvorska cesta:
- NN7: prestavitev EE NN vodov.
47. člen
(cestna razsvetljava)
1) Na območju OPPN se razsvetljava predvidi vzdolž severne razbremenilne ceste in vzdolž
Ljubljanske ceste, na območju poteka v naselju ter na vseh konfliktnih točkah kot so npr.:
križišča, krožišča, področja zožitev ali razširitev cestnega telesa, prehodi za pešce, avtobusna
postajališča, parkirišča.
2) Napajanje cestne razsvetljave se predvidi iz najmanj dveh prižigališč, ki bosta napajani iz
transformatorske postaje.
3) Obstoječa cestna razsvetljava na obravnavanem odseku Ljubljanske ceste in Rečiške se v
celoti zamenja z novo oz. se implementira v smiselno celoto nove postavitve cestne razsvetljave.
4) Cestno razsvetljavo se uredi z okolju prijaznimi svetili v skladu s predpisi, ki urejajo mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
48. člen
(komunikacijsko omrežje)
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in
zaščite obstoječega komunikacijskega omrežja.
2) Na TK omrežju Telekoma Slovenije so predvidene naslednje ureditve:
 Ljubljanska cesta:
- TK-TS-1: prestavitev TK vodov;
- TK-TS-1A, TK-TS-2 , TK-TS-4, TK-TS-5 in TK-TS-6: zaščita TK vodov.
 krožišče Ljubljanske ceste in Seliške ceste:
- TK-TS-3: prestavitev TK vodov.
 Severna razbremenilna cesta:
- TK-TS-7, TK-TS-8 in TK-TS-10: prestavitev TK vodov;
- TK-TS-7a in TK-TS-11: zaščita TK vodov.
 križišče Partizanske ceste in severne razbremenilne ceste:
- TK-TS-9: prestavitev TK vodov.
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Kolodvorska cesta:
- TK-TS-12: zaščita TK vodov.
3) Na TK omrežju Telemach so predvidene naslednje ureditve:
 Ljubljanska cesta:
- TK-TM-1: prestavitev TK vodov.
 Severna razbremenilna cesta:
- TK-TM-2: prestavitev TK vodov.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
49. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
 EŠD 13232, Bled - Ambient Bleda (kulturna krajina);
 EŠD 13269, Bled - Jedro vasi Zagorice (naselbinska dediščina);
 EŠD 13318, Bled - Hiša Ljubljanska 26 (stavbna dediščina);
 EŠD 13362, Bled - Vila Ljubljanska 15 (stavbna dediščina);
 EŠD 13363, Bled -Vila Ljubljanska 28 (stavbna dediščina);
 EŠD 17377, Bled - Gozdno gospodarstvo Bled (stavbna dediščina);
 EŠD 13265, Bled - Vaško jedro Rečica (naselbinska dediščina);
 EŠD 14640, Bled - Mrakova domačija (vplivno območje).
2) Območja enot kulturne dediščine so razvidna v grafičnem delu OPPN, v prikazu stanja
prostora in drugih uradnih evidencah.
3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali
uničenjem.
4) Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi
v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega
kulturnega spomenika ali dediščine.
5) Vse ureditve v okolici območij in objektov kulturne dediščine morajo po zaključku
predvidenih posegov ohraniti obstoječe vizualne značilnosti obravnavanega območja.
6) Za vse posege v enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojne strokovne
javne službe skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
7) Na območju OPPN so bile opravljene predhodne arheološke raziskave. Na podlagi
rezultatov ekstenzivnega pregleda poteka postopek evidentiranja novih arheoloških najdišč.
Pogoje za poseganje v ta območja bo pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine podal v
nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.
8) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja
ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče,
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in
druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE
NARAVE
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50. člen
(splošno)
1) Trasa severne razbremenilne ceste je bila s stališča okoljskih sestavin obravnavana v okviru
postopka celovite presoje vplivov na okolje, ki je bil izveden v okviru priprave OPN Občine Bled.
2) Pri gradnji novo predvidenih prometnih ureditev je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe,
ki jih za območje tega OPPN predvideva omenjeno okoljsko poročilo.
51. člen
(ohranjanje narave)
3) Na območju OPPN se nahaja drevesna naravna vrednota lokalnega pomena ev. št. 5241 Bled
– hrasti ob Cesti v Vintgar. Obstoječ hrastov drevored se v celotni ohranja, posegi v cestišče na
območju drevoreda niso predvideni.
4) V neposredni bližini območja OPPN se nahajata geomorfološki in geološki naravni vrednoti
lokalnega pomena ev. št. 5107 Bled – morena 1 in ev. št. 5412 Bled – morena 2. Posegi zaradi
predvidenih prostorskih ureditev na območje moren niso predvideni, prav tako na območju
naravnih vrednot ni dopustno odlaganje gradbenega ter odkopnega materiala.
5) V vodotoku Rečica se nahajata zavarovani evropski pomembni vrsti: školjka potočni škržek
in rak koščak, zato je pri posegih v vodotok potrebno upoštevati naslednje pogoje:
 ohranja se peščeno in gramozno dno, ureditve betonske struge niso dopustne;
 lastnosti potoka ni dopustno spreminjati (širina in globina struge, hitrost pretoka);
 pri regulacijah in prestavitvah je potrebno strugo in brežine urejati sonaravno, v čim večji
meri naj se ohranja obstoječa obrežna vegetacija;
 takoj po zaključku zemeljskih del je potrebno brežine zasaditi z avtohtonimi lesnimi
vrstami, za naravno utrjevanje brežin naj se uporabijo vrbovi popleti ali podobne sonaravne
tehnike;
 v času posega naj se zagotovijo vsi tehnični in drugi ukrepi za preprečitev kakršnegakoli
onesnaženja vode in brežin;
 prepreči naj se odtekanje odpadnih voda in organizmom škodljivih snovi (goriv gradbene
mehanizacije, betonskih odplak,...) v vodotok in okolico;
 dela naj se izvajajo med novembrom in marcem, izven obdobja razmnoževanja in aktivnosti
zavarovanih vrst;
 med posegom struga ne sme ostati suha, ali se v njej voda dalj časa zadrževati;
 vzpostavitev nove struge naj se izvede etapno.
52. člen
(varstvo voda)
1) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih
ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se
ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in ohranja naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov (5.
člen ZV-1).
2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi
lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen
pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.
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3) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z
Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja in odvajanja odpadnih vod.
4) Odvajanje utrjenih površin se ureja tako, da se v potok Rečica in njegove pritoke in v
ponikovalnico spušča le čista oz. ustrezno prečiščena padavinska voda. V čim večji možni meri je
treba zmanjšati hipni odtok padavinskih in zalednih voda, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje pred iztokom v površinske odvodnike. Zadrževanje in izpust morata biti ustrezno
dimenzionirana, pri tem pa se ne sme poslabšati kakovost naravnega odvodnika dolvodno in
poplavna varnostna območja.
5) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo
do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih
vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati po terenu tako, da ne bi
povzročile erozijske procese ali destabilizirale zemljine. Iztočni objekt padavinskih, zalednih,
drenažnih,.. voda mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka,
oblikovan mora biti v naklonu brežine (po potrebi predvideti vgradnjo povrtane zaklopke). Kota
dna iztoka naj bo na spodnjem robu brežine. Obvezno je predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge v območju iztoka.
6) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanje strug vodotokov (po
potrebi tudi nasprotne brežine) morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in
ekološko ustrezno ter skladni s predpisi. Nove ureditve morajo biti smiselno vezane na obstoječe
ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka. Manjšanje pretočnega profila struge in
poslabšanje odtočnih razmer ni dopustno.
7) Zavarovanje in stabilizacijo brežin vodotoka je potrebno strokovno ustrezno projektno
obdelati, predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo. V
projektni dokumentaciji naj bo prikazana visoka voda (Q 100).
8) Premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni
profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q 100) z minimalno
varnostno višino 0,5 m.
9) Vsi propusti za odvajanje zalednih voda morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani.
10) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.
11) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena in vodotokov tako v fazi
uporabe, kot po zaključku. Vse rešitve in ukrepe za stabilizacijo, zavarovanje struge in
zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti morajo biti terminsko opredeljene in izvedene
pred ali hkrati z izgradnjo ceste.
12) Na vodnem zemljišču je prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi v trdni,
tekoči ali plinasti obliki, odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih
podobnih snovi, odlaganje odpadkov.
13) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz območja bencinskega servisa mora
biti skladna z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila
(Ur. list RS, št. 10/99, 40/04 in 41/04). Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih
voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja.
14) Projektna rešitev skladišč goriv in pretakalnih ploščadi mora zagotoviti ustrezno tesnjenje
in tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi.
15) Podzemni povezovalni cevovodi med rezervoarji goriva in točilnimi napravami morajo biti
položeni v vodotesne betonske kinete.
53. člen
(varstvo tal, kmetijskih in gozdnih zemljišč)
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1) Zagotavlja naj se minimalno poseganje v kmetijska in gozdna zemljišča izven načrtovanih
ukrepov.
2) Zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter odlaganje odkopnega materiala, ki bo nastal
pri gradnji, se ne sme odlagati na kmetijska in gozdna zemljišča, ampak le na urejene deponije
odpadnega gradbenega materiala.
3) Rodovitni del tal se odstrani in deponira ločeno od ostalih neprimernih tal tako, da se
ohranita njegova plodnost in količina in se ga uporabi za vzpostavitev novih kmetijskih površin
oziroma rekultivacijo in sanacijo morebitnih poškodovanih zemljišč.
4) Območje opuščene struge vodotoka Rečica se po končani gradnji rekultivira.
5) Material za izgradnjo nasipov mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi. Material
mora ustrezati zahtevam predpisov o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

54. člen
(varstvo zraka)
1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero se upošteva predpise s
področja varstva zraka.
2) V času gradnje se preprečuje prašenje z gradbišč s sprotnim vlaženjem ali prekrivanjem
odkritih delov gradbišč ob suhem in vetrovnem vremenu.
3) Preprečuje se nenadzorovan raznos materiala z gradbišč in prašenje odkritih delov tras,
prometnih in manipulativnih površin in odlagališč materiala.
4) Transportne poti se v času gradnje v čim večji možni meri predvidijo izven območij strnjene
pozidave.
5) V času obratovanja se skladno z zakonodajo izvajajo zahtevani ukrepi za preprečevanje in
zmanjšanje emisij v zrak.
55. člen
(varstvo pred čezmernim hrupom)
1) V času gradnje se za zmanjšanje emisij hrupa predvidi:
 uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, izdelanih v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem;
 upoštevanje časovnih omejitev za gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi
prostori na delovne dni in dnevni čas med 6 in 18 uro;
 taka ureditev transportnih poti do gradbišč, da v čim večji možni meri potekajo izven
strnjenega naselja.
2) Za zmanjšanje emisije hrupa na viru se predvidi vgradnja tišje obrabne plasti vozišča (npr.
SMA 11PmB).
3) Za plansko obdobje do leta 2037 se predvidi aktivne ukrepe za varovanje objektov in
območij pred prekomernim hrupom na severni razbremenilni cesti (absorpcijske protihrupne
ograje, transparentne protihrupne ograje in protihrupni nasipi). Podatki o predvidenih
protihrupnih ukrepih so razvidni iz grafičnega dela OPPN.
4) Pasivna protihrupna zaščita za stanovanjske objekte se natančneje določi v nadaljnjih fazah
priprave projektne dokumentacije.
5) Na desni strani severne razbremenilne ceste (od km 0+255 do km 0+323) je predvidena
rezervacija prostora za izvedbo protihrupnega nasipa, v dolžini približno 154 m.
56. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
1) V primeru potrebe osvetljevanja gradbišč se za čas, ko ne obratujejo, za potrebe varovanja
uporabijo svetila opremljena s senzorji.
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2) Za osvetljevanje predvidenih prostorskih ureditev se uporabijo popolnoma zasenčena
svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe.
Namestitev svetilk se omeji na minimum.
3) Upoštevajo se ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in
javnih površin, določene s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja
okolja.
4) Osvetljenost ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki urejajo mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
57. člen
(ravnanje z odpadki)
1) Onesnaženo zemljo zaradi razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov se pred
odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preišče. S preiskavami se opredeli pravilni način
deponiranja ali drugega načina odstranjevanja. Preiskavo izvede oseba, pooblaščena za izdelavo
ocene odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov na odlagališčih. Pred
začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča.
2) Morebitni odvečni izkopni in drug material se odpelje na komunalno deponijo odpadkov.
3) Med obratovanjem ceste in drugih predvidenih ureditev redno pobiranje odpadkov izvajajo
pristojne službe.
VII.REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
58. člen
(varstvo pred požarom)
1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe predvidenih prostorskih ureditev ne
sme poslabšati.
2) Pri izvajanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, s
katerimi se zagotovijo:
 pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja;
 potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev;
 prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
 viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

VIII.

ETAPNOST IZVEDBE

59. člen
(etapnost izvedbe)
1) Ureditve predvidene s tem OPPN se lahko izvajajo v ločenih etapah ali sočasno, pod
pogojem, da posamezna etapa predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Posebno pozornost je
potrebno nameniti racionalnemu in prostorsko skladnemu urejanju zaključenih območij.
2) V vsaki etapi je sočasno z gradnjo ceste treba zagotoviti obnovo obstoječih oziroma
izgradnjo načrtovanih komunalnih, energetskih in komunikacijskih naprav in objektov ter s tem
OPPN predvidene krajinske obcestne ureditve.
3) Izvajanje posegov znotraj ureditvenih enot obcestne pozidave, ki niso vezani na predhodno
ureditev predvidenih prometnih površin, se lahko izvaja neodvisno od urejanja ureditvenih enot
cestnih površin.
4) V vseh etapah izvajanja je potrebno zagotoviti dostope do obstoječih objektov in do območij
naravnih in kulturnih vrednot.
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5) Dopustne so delne in začasne ureditve infrastrukturnih vodov v skladu s programi
pristojnih upravljavcev, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno
ureditev posameznega voda v skladu z izdelanimi idejnimi rešitvami za to območje.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
60. člen
(določitev parcel)
1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN, na katerem so tehnični
elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Na območju, kjer severna
razbremenilna cesta poteka preko nepozidanih površin meja posegov sovpada z mejo območja
OPPN, v območju strnjene pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti pa je poleg meje OPPN
določeno tudi območje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo s tem OPPN predvidenih cestnih in
obcestnih ureditev.
2) Investitor po končani gradnji uredi parcelne meje na območju in na zunanjem obodu
območja OPPN v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
3) Po izvedenih posegih se parcele lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi
lastništva oziroma upravljanja ter se glede namembnosti sosednjih območij lahko združijo,
razdelijo ali smiselno pripojijo k sosednjim parcelam in namenskim rabam na obrobju tega
OPPN.
4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in
drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih
objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
61. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
1) Investitor oziroma njegov pooblaščenec je dolžan:
 zagotoviti vsa za gradnjo potrebna zemljišča;
 promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem
cestnem omrežju ter je omogočen stalen dostop za intervencijska vozila;
 omogočiti stalen dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej;
 pred začetkom gradnje z upravljavci in občino evidentirati stanje obstoječe infrastrukture
in javnih cest, na katere vpliva gradnja prostorskih ureditev;
 pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, na katere vpliva gradnja;
 v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov prek obstoječih ali
začasnih infrastrukturnih objektov in naprav v skladu s pisnim dogovorom z upravljavci
infrastrukture;
 infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
 sprotno rekultivirati območja posegov,
 sanirati oziroma vrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri
gradnji prekinjene in poškodovane;
 zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico
objektov;
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 začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v
prejšnje stanje;
 zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih
objektov in zemljišč;
 v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka;
 v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
 zagotoviti sočasnost izgradnje vseh s tem odlokom opredeljenih komunalnih objektov in
naprav v trasi ceste ali na drugih površinah obravnavanih s tem prostorskim načrtom.
62. člen
(financiranje prostorskih ureditev na območju prometnih površin)
1) Stroški izvedbe prostorskih ureditev, ki so predmet tega odloka se delijo med Republiko
Slovenijo, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem
zastopa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, in
Občino Bled.
2) Investitor severne razbremenilne ceste s spremljajočimi ureditvami, območja nadomestitve
parkirišč, območja ureditve obvodnega prostora Rečice, območja regulacije vodotoka Rečica in
vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem teh območij ter določenih s tem
odlokom, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
3) Soinvestitor hodnikov za pešce, kolesarskih poti, javne razsvetljave ter ureditve okoljske,
energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture na območjih iz drugega odstavka tega
člena je Občina Bled.
4) Investitor Ljubljanske ceste LC in drugih ureditev povezanih z gradnjo in urejanjem tega
območja ter določenih s tem odlokom, je Občina Bled.
63. člen
(organizacija gradbišč na območju prometnih površin)
1) Gradbišče se uredi na območju podrobnega prostorskega načrta.
2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt
gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje, ki jih ni možno urediti na območju
podrobnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se
izberejo tako, da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska
zemljišča in obstoječe ureditve. Za začasne prometne in gradbene površine se prednostno
uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.
3) Čez objekte in območja kulturne dediščine in varstva narave ne smejo potekati gradbiščne
poti in obvozi, območja se ne smejo uporabljati za deponije viškov materialov. Vse objekte in
območja kulturne dediščine in varstva narave se med gradnjo varuje pred poškodovanjem ali
uničenjem.
4) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in ostale
ureditve v sklopu gradbišča se postavijo znotraj območja podrobnega prostorskega načrta na
predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na območjih kulturne dediščine in
območjih ohranjanja narave. Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in ostanke začasnih deponij.
5) Ves odvečni izkopni in drugi material se odpelje na odlagališče, določeno v projektni
dokumentaciji.
6) Zagotovi se zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in
organizacijo na gradbišču tako, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi
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transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma se v
primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi se zaščiti pred možnostjo
izliva v tla in vodotok.
7) V načrtu gradbišča se posebej obdelajo in poudarijo organizacijski in drugi ukrepi v smislu
varovanja voda, podzemne vode in tal med gradnjo ter izdela načrt sanacijskih ukrepov v
primeru dogodkov, kot je razlitje goriva in olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal.
8) V primeru razlitja nevarnih snovi se onesnažena zemljina odstrani in deponira v skladu z
veljavno zakonodajo.
9) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč v času gradnje in po njej. Prepreči se
nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Poljske poti, ki so zaradi gradnje poškodovane,
se po gradnji obnovijo. Po gradnji se v najkrajšem možnem času vzpostavi prvotno stanje
vodnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč.
10) Pred pričetkom posega se pridobi soglasje lastnikov oziroma upravljavcev parcel glede
neovirane uporabe, prehodnosti in pristopnosti do njihovih parcel.
11) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in
vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna zemljišča ali mesta,
kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dopustno.
12) Med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih voda. Z gradbenimi stroji je prepovedano
posegati v vodotok.
13) Gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti
tehnično brezhibni, da ne pride do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno
vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča v ustrezno opremljenih
avtomehaničnih delavnicah.
14) Gradnja se organizira in izvaja tako, da bo v čim večji meri preprečeno dodatno onesnaženje
zraka.
15) Emisija snovi in delcev v zrak med gradnjo se zmanjšuje z naslednjimi ukrepi:
 uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi
normami;
 uporaba naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in
mestih nastajanja prahu opremljena z napravami za odstranjevanje prahu;
 obratovanje začasnih delovnih naprav za pripravo gradbenega materiala za potrebe gradnje
kot so betonarne, separacije v skladu s predpisi, ki omejujejo emisijo snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja;
 zmanjševanje obsega pretovora, presipavanja in skladiščenja sipkega materiala na območju
gradbišč;
 prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacije za odlaganje;
 protiprašna zaščita voznih površin vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za
transport;
 omejitev hitrosti vožnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbišču in
na lokacijah za začasno odlaganje;
 redno vlaženje internih transportnih poti in odkritih površin na gradbiščih in na lokacijah
za začasno odlaganje;
 preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišča na lokacije za odlaganje na javne
prometne površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja koles in podvozja
vozil in
 ureditev čim krajših poti za transport viškov materiala z mesta nastanka do mesta
odlaganja.
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16) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje.
17) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov na gradbišču
glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadki se na gradbišču začasno
skladiščijo na način, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če začasno
skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču ni možno, se gradbeni odpadki odlagajo
neposredno po nastanku v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
prekladanja. Nevarni odpadki se zbirajo ločeno, skladiščijo v zaprti posodi in izročijo
pooblaščeni organizaciji za zbiranje ali obdelavo nevarnih odpadkov.
18) Zagotovi se reden odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča.
19) Prepreči se dostop nepooblaščenim na gradbišče in odlaganje odpadkov na območju
gradbišča.
20) V času gradnje je treba:
 uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi
normami za hrup gradbenih strojev;
 upoštevati časovne omejitve gradnje na vplivnem območju objektov z varovanimi prostori
na dnevni čas in na delavnike in
 transportne poti na gradbišče določiti na način, da v največji možni meri potekajo izven
stanovanjskih naselij.
21) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje razširjanja in naselitve invazivnih
rastlinskih vrst. Za zaščito pred vnosom in širitvijo tujerodnih invazivnih rastlin se pred
gradbenimi deli ugotovi okuženost materiala za odkop ter se prepreči razvoz tega materiala na
druge površine. Okužen material in dele rastlin se ustrezno deponira in uniči na za to določeni
lokaciji. Očiščeno zemljino naj se uporabi na mestu odvzema, viške te zemljine se pred nadaljnjo
uporabo ustrezno deponira in obdela. Material za izgradnjo nasipov in ostala gradbena dela ne
sme biti okužen s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami.
22) Odstranitev vegetacije na brežini Rečice naj poteka v najmanjšem možnem obsegu.
Prednostno naj se ohranjajo starejša drevesa. Pokošeno zarast in vegetacijo iz brežin in
odvodnika je treba čim prej odstraniti.
23) Ob izvajanju gradbenih del se prepreči kakršno koli onesnaženje vodotoka. V primeru
betoniranja se prepreči, da se betonske odplake izcejajo v vodo. Načrtovana mora biti
odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na deponijo. Med
gradnjo in obratovanjem mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih
škodljivih in/ali strupenih snovi v vodo.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
64. člen
(dovoljena odstopanja)
1) Pri realizaciji podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od gabaritov
objektov, funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev tras prometnih površin, komunalnih,
energetskih in komunikacijskih vodov, objektov, naprav ter priključkov, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, varnostnih, funkcionalnih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve,
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, tehnološkega in okoljevarstvenega
vidika oz. sledijo napredku tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
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2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih, delovnih, prostorskih in
okoljskih razmer na območju podrobnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih
ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in
organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi gradnja nove in druga križanja
komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture s predvidenimi prostorskimi
ureditvami, ki niso določena s tem odlokom, pod pogojem, da niso v nasprotju z javnim
interesom ter, da z njimi soglašajo organi in organizacije, v delovno področje katerih ta
odstopanja sodijo,
4) Dopustna so odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše
stopnje obdelave projektov.

XII.USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OPPN
65. člen
(posegi dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega prostorskega načrta oziroma po izvedbi načrtovanih
prostorskih ureditev se lahko v okviru priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Bled robne
površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev ter površine, ki
se rekultivirajo, smiselno priključi območjem sosednjih enot urejanja prostora.
2) Merila in pogoje za območje s tem OPPN predvidenih prostorskih ureditev se določi v
skladu z osnovno namensko rabo območja ter na način, da se omogoči nemoteno obratovanje in
vzdrževanje načrtovanih prostorskih ureditev ter ohranjanje značilnosti zavarovanih in
varovanih območij.
XIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

66. člen
(izvajanje dejavnosti in ureditev do izvedbe prostorskih ureditev)
Do pričetka izvedbe predvidenih prostorskih ureditev je na območju predvidene severne
razbremenilne ceste dopustno izvajanje kmetijskih, gozdarskih in vodovarstvenih dejavnosti na
obstoječih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev
gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov.
67. člen
(vpogled)
OPPN je stalno na vpogled pri organu Občine Bled, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni
enoti Radovljica.
68. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
69. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. __
Bled, dne __.__ 2014

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
1. UVOD
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je ureditev
primarne prometne infrastrukture, vključno s površinami za pešce in kolesarje ter urbanistična
in vsebinska prenova urbaniziranega dela območja ob Seliški in Ljubljanski cesti s poudarkom
na arhitekturno krajinski zasnovi obcestnega prostora.
Ureditveno območje OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (v
nadaljevanju OPN Občine Bled) in obsega naslednje enote urejanja prostora: BL-23, BL-24, BL25 in BL-26. Skladno s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za severno razbremenilno cesto na Bledu je bil k območju OPPN priključen tudi del enote
urejanja prostora BL-27.
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih se nahajajo obstoječe in predvidene
prostorske ureditve vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo in
meri cca. 16,5 ha.
Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera segajo
ureditve povezane z gradnjo, prilagoditvami in prestavitvami obstoječe gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra.
Meja območja urejanja OPPN je razvidna iz grafičnih prilog OPPN.

OBMOČJE OPPN

2. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami na območju Bleda (R1-209/1088
Lesce-Bled in R3-634/1094 Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, nato preko križišč s Seliško
cesto in Ribensko cesto do križišča s Prešernovo cesto ter po tej cesti skozi gosto poseljeno
stanovanjsko in turistično območje Bleda v smeri proti naselju Rečica.
Na omenjenem odseku zaradi gostote prometa ter obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do
zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje ne omogoča ustrezne ureditve prometnih površin za
pešce in kolesarje.
Predvidena gradnja severne razbremenilne ceste je torej bistvenega pomena za prometno
razbremenitev centra Bleda ter ureditev ustrezne prometne povezave iz smeri Lesc do Rečice
oziroma Gorij ter v nadaljevanju proti Pokljuki.
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Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in vsebinska
prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem stanju ni
reprezentativno, je neprepoznavno kot vstop v turistično središče in nepovezano.
Namen prenove urbaniziranega dela je sanacija degradiranega prostora z namenom doseganja
prepoznavnosti prihoda v turistično središče (ambient Bleda).
3. PRAVNA PODLAGA
Koridor za gradnjo severne razbremenilne ceste je bil opredeljen že v trenutno še veljavnem
planskem aktu (Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled Ur. l. RS št. 95/02), ki je za predvideno ureditev predvidel sprejem občinskega podrobnega
prostorskega načrta (takrat lokacijskega načrta - LN).
Urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) pa je za območje severne
razbremenilne ceste določeno tudi v predlogu občinskega prostorskega načrta, ki je trenutno v
zaključni fazi priprave (pridobivanje mnenj), pri čemer je v tem dokumentu poleg trase ceste v
območje OPPN vključen tudi obcestni prostor (urbanizirani del) Seliške in Ljubljanske ceste.
Ker je sprejem OPN Občine Bled predviden pred sprejemom tega OPPN, so bila pri pripravi
dopolnjenega osnutka OPPN poleg določil trenutno veljavnega planskega akta smiselno
upoštevana tudi določila predloga OPN.
Območje OPPN tako podrobno namensko rabo zemljišč ter ostale usmeritve in pogoje za
predvidene posege povzema po predlogu OPN.
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno
cesto na Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/13) je skladno s 57. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in skladno s predlogom OPN Občine Bled
sprejel Občinski svet Občine Bled.
Izdelavo in postopek sprejemanja OPPN financira Občina Bled, ki je tudi podala pobudo za
njegovo izdelavo.
4. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN
Postopek priprave OPPN je bil začet v decembru 2013, s sprejemom Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu (Uradno
glasilo slovenskih občin, 53/13).
V sklepu o začetku postopka priprave so bili opredeljeni ocena stanja in razlogi za pripravo
OPPN, pravna podlaga, območje OPPN, način pridobitve strokovnih rešitev, roki in posamezne
faze za pripravo OPPN, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku
priprave OPPN ter obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.
Pripravljavec OPPN je v januarju 2014 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za
določitev smernic za načrtovanje OPPN ter zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za izdajo
odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO).
V nadaljevanju so navedeni nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani, da k osnutku OPPN
podajo svoje smernice:
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save;
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
 Ministrstvo za kulturo;
 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo;
 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled;
 Adriaplin d.o.o.;
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 Telekom Slovenije d.d., PE Kranj;
 Telemach d.o.o.;
 Elektro Gorenjska d.d.;
 ELES d.o.o.;
 Občina Bled.
Seznam in kopije pridobljenih smernic so sestavni del OPPN.
Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje (CPVO) še ni bila izdana. Občina Bled se je namreč z Ministrstvom dogovorila, da vlogo za
izdajo odločbe umakne ter jo ponovno poda po zaključku postopka CPVO, ki poteka v okviru
priprave OPN Občine Bled.
Trasa severne razbremenilne ceste je bila namreč s stališča okoljskih sestavin že obravnavana v
okoljskem poročilu, ki je bilo izdelano v okviru postopka priprave OPN Občine Bled.
Variantne rešitve trase ceste pa so bile izdelane že za potrebe določitve koridorja, ki je kot
stavbno zemljišče evidentiran v veljavnem Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 95/02) že od leta 2002.
V skupni dolžini gre za cestno prometno ureditev dolžine približno 2.5 km, od tega odsek v
dolžini 1,5 km predstavlja poseg izven obstoječih voznih površin, v ostalem delu pa gre za
rekonstrukcijo obstoječih prometnih površin.
V okoljskem poročilu za celovito presojo vplivov na okolje v postopku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Bled (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., št. naloge: 15/09,
december 2013) je bilo ugotovljeno, da bo izgradnja severne razbremenilne ceste sicer posredno
vplivala na kakovost zunanjega zraka, vendar je bil vpliv ocenjen kot nebistven (B).
Ne glede na nebistveno povečanje emisij zaradi prometa z izvedbo plana, glede na razmere brez
izvedbe, se bo s predvidenimi prometnimi ureditvami, ki jih OPN Občine Bled predvideva,
emisija onesnaževal na celotnem območju jezerske sklede zmanjšala in posledično se bo
povečala kakovost zunanjega zraka na tem območju, zato dodatni omilitveni ukrepi oz.
izboljšave plana niso bili predvideni.
Poleg vplivov na kakovost zraka bo gradnja severne razbremenilne ceste vplivala tudi na
obremenitev s hrupom in sicer se bo obremenjenost s hrupom na območju jezerske sklede
zmanjšala, kar je s stališča izboljšanja okolja stalnih prebivalcev tega območja, povečane
privlačnosti in razvojnega potenciala najbolj atraktivnih lokacij in s stališča kakovosti
akustičnega okolja tega prostora velika pridobitev. Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste
pa se bo obremenjenost okolja s hrupom lokalno povečala ob območjih, na katerih bodo urejene
nove prometne površine.
Investitor novih prometnih površin je že med izvedbo in kasneje med obratovanjem dolžan
zagotoviti, da zaradi posegov na teh območjih obremenjenost okolja s hrupom v njihovi okolici
ne bo presegala zakonsko določenih mejnih vrednosti, zato je bila v okviru izdelave idejnega
projekta za gradnjo ceste izdelana Študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite (PNZ
svetovanje in projektiranje d.o.o.), na osnovi katere so bili določeni predvideni protihrupni
ukrepi.
5. STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN
Strokovna podlaga za izdelavo OPPN je idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki
ga je v aprilu 2014 pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje,
d.o.o., Ljubljana.
V navedenem idejnem projektu in pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN so bile upoštevane
vse predhodno izdelane strokovne podlage, ki so navedene v Analizi predhodne dokumentacije
in stanja prostora, ki jo je izdelal Protim d.o.o., v februarju 2014, pod številko P122341 in je bila
izdelana kot strokovna podlaga za ta OPPN.
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Grafični del OPPN je izdelan na geodetskem načrtu, ki ga je izdelal Merjovc, Žiga Novak s.p.,
Radovljica, v aprilu 2014, pod št. 1-2014.
6. OPIS IN OBRAZLOŽITEV PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV
1.1. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami R1-209/1088 (Lesce-Bled) in R3634/1094 (Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, preko križišč s Seliško in Ribensko cesto do
križišča s Prešernovo cesto ter v nadaljevanju skozi gosto poseljeno stanovanjsko in turistično
območje Bleda v smeri proti naselju Rečica. Na omenjenem odseku zaradi gostote prometa ter
obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje tudi ne
omogoča ustrezne ureditve površin za peš in kolesarski promet.
Severna razbremenilna cesta bo predvsem za tranzitni promet nadomestila sedanjo cestno
povezavo (Prešernovo cesto) med Ljubljansko cesto in Rečico oz. Gorjami ter v nadaljevanju
proti Pokljuki in s tem vzpostavila možnost celovite prenove vzhodnega vstopa na Bled ter
omogočila ureditev površin za pešce, kolesarje ter ostale turistično-rekreacijske rabe znotraj
naselja.
Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in vsebinska
prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem stanju ni
reprezentativno in prepoznavno kot vstop v turistično središče.
OPPN poleg pogojev za gradnjo in rekonstrukcijo prometnih površin vključno z infrastrukturo
podaja tudi usmeritve in pogoje za ustvarjanje mestne podobe obcestnega prostora Ljubljanske
ceste s poudarkom na ozelenitvi in krajinsko arhitekturnem urejanju obcestnega pasu in
peščevih površin, med tem ko nove pozidave (razen nadomestitve obstoječih objektov) niso
predvidene.
Z ureditvijo severne razbremenilne ceste se v prostoru vzpostavijo nova vozlišča z obstoječimi
poljskimi potmi, lokalnimi cestami ter rekreacijskimi potmi (sprehajalne poti, tek na smučeh
ipd.), vzpostavijo pa se tudi nove povezave, ki izboljšajo prehodnost prostora.
1.2. OPIS PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV
Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na dve območji, ki tvorita zaključeni celoti in se urejata
enotno:
Območje prometnih površin predstavlja površine za motorni, kolesarski in peš promet,
vključno z vsemi objekti in ureditvami, ki so potrebne za njihovo nemoteno funkcioniranje in se
deli na tri ureditvene enote: Severna razbremenilna cesta (UE/SRC), Rekonstrukcija Ljubljanske
ceste – RC (UE/RC) in Rekonstrukcija Ljubljanske ceste – LC (UE/LC);
Območje obcestne pozidave predstavlja območje obstoječe pozidave ob Ljubljanski in Seliški
cesti in je glede na namembnost, funkcionalno zasnovo in lastništvo zemljišč razdeljeno na deset
ureditvenih enot z oznakami od UE/1 do UE/10.
1.2.1. OBMOČJE PROMETNIH POVRŠIN
Dolžina obravnavanega poteka severne razbremenilne ceste med Ljubljansko cesto in vstopom v
naselje Rečica je 2.525 m. Cesta le v dolžini 1575 m predstavlja poseg izven obstoječih voznih
površin, v dolžini 950 m cesta poteka po obstoječih prometnih površinah, zato gre v tem
primeru za rekonstrukcijo obstoječih cest.
Cestni koridor severne razbremenilne ceste od križišča z Ljubljansko cesto poteka po trasi
Seliške ceste do odcepa proti šoli, kjer se trasa severne razbremenilne ceste preusmeri in po
trasi obstoječe makadamske poti nadaljuje proti potoku Rečica. Po prečkanju potoka trasa ceste
sledi strugi potoka po levem bregu v smeri proti križišču s Partizansko cesto. Po prečkanju s
Partizansko cesto se trasa usmeri proti naselju Rečica, kjer se na zadnjem odseku od križišča s
Kolodvorsko cesto priključi v potek obstoječe ceste skozi naselje.
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Koridor severne razbremenilne ceste poteka v celoti po ravninskem terenu z blagimi nagibi
nivelete v nizkih nasipih oziroma na nivoju obstoječih cestišč in tako pretežno na višini
obstoječih utrjenih površin.
Na območju trase severne razbremenilne ceste prevladujejo kmetijske, njivsko-travniške
površine s sadovnjaki. Na območju OPPN se nahaja reguliran potok Rečica s pritoki (vodotok II.
reda), preko katerega je zaradi poteka trase severne razbremenilne ceste predvidenih več
premostitvenih objektov (mostovi, prepusti), predvidene pa so tudi regulacije potoka. Del trase
razbremenilne ceste sledi levemu bregu potoka, mešana površina za peš in kolesarski promet pa
je na tem odseku predvidena ob desnem bregu.
Severna razbremenilna cesta je načrtovana kot dvopasovnica, ob kateri je vzdolž celotnega
koridorja predvidena ureditev mešane površine za kolesarski in peš promet.
Na njeni trasi je predvidena ureditev sedmih križišč in ureditev večjega števila priključevanj
prometno manj obremenjenih poti, cest in dovozov.
Za prečkanje potoka Rečica sta na cesti predvidena dva premostitvena objekta, mestoma je
predvidena prestavitev obstoječe struge potoka na območju križišča z Rečiško cesto do vstopa v
naselje Rečica.
Na severni razbremenilni cesti nova postajališča javnega potniškega prometa niso predvidena,
razen nadomestitve obstoječih začasnih postajališč na območju odcepa Kolodvorske ceste.
Na območju vrtca je predvideno večje parkirišče za zaposlene in ureditev dovoza do objekta.
Zaradi predvidene preureditve igrišča vrtca, je predvidena tudi prestavitev obstoječe
transformatorske postaje na novo parkirišče.
Med traso severne razbremenilne ceste in območjem pokopališča je predvidena ureditev prečne
povezave za pešce in kolesarje, ki se bo navezala na obstoječo pot, ki poteka ob vzhodnem robu
pokopališča.
Ob Seliški cesti je na območju pred objektom Kovinska Bled, pred križiščem s Cesto na Dobe
predvidena umestitev bencinskega servisa, zaradi dolgoročne ukinitve (prestavitve) obstoječih
bencinskih servisov ob Ljubljanski cesti.
Območje OPPN poleg trase severne razbremenilne ceste zajema tudi prostor ob glavni vpadnici
proti jezeru, regionalni cesti R1-209/1088 Lesce-Bled (Ljubljanska cesta) in sicer v delu med
priključkom južne razbremenilne ceste in križiščem s Prešernovo cesto. Rekonstrukcija
Ljubljanske ceste je predvidena do območja obstoječih avtobusnih postajališč pred križiščem s
Prešernovo cesto, od tam naprej pa se do meje območja OPPN ohrani obstoječa trasa Ljubljanske
ceste.
Z rekonstrukcijo se predvidi širitev ceste zaradi ureditev peš in kolesarskih površin ter
preureditev neustreznih obstoječih cestnih priključkov in dovozov ter urejanja obcestnega
zelenega pasu.
Območje prometnih površin je podrobneje opisano in obrazloženo v tehničnem poročilu
idejnega projekta - Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki ga je v aprilu 2014 pod
številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana
in je sestavni del tega OPPN.
1.2.2. OBMOČJE OBCESTNE POZIDAVE
Območje obcestne pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti je v OPPN vključeno z namenom, da se
sočasno z ureditvijo severne razbremenilne ceste omogoči tudi vsebinska prenova obcestnega
prostora s poudarkom na krajinsko arhitekturni zasnovi.
Namen predvidenih ureditev je sanacija degradiranega vstopnega območja v turistično središče
z namenom doseganja prepoznavnosti prostora. Posebna pozornost je namenjena vodenju in
usmerjanju pešca kot enakovrednega soudeleženca v prometu in poenotenju zelenih potez ter
krajinsko arhitekturnemu urejanju javnih in poljavnih površin v obcestnem pasu.
Obravnavano območje v večjem delu obsega zemljišča obstoječih objektov z zunanjimi
ureditvami, na območju praktično ni prostih površin za novo pozidavo. Večja prosta površina se
nahaja le na območju ob objektu Ljubljanska cesta 28, vendar v večjem delu predstavlja zunanji
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prostor (vrt) stavbne dediščine, zato je na tem delu umeščanje novih ureditev oz. objektov
dopustno le pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na preostalih
območjih so novogradnje dopustne le kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih
objektov.
Delitev območja:
Območje obcestne pozidave je razdeljeno na deset ureditvenih enot, ki sovpadajo s podrobno
namensko rabo, ki jo določa OPN Občine Bled:
• UE/1: obsega območje hotelskega kompleksa Union s podzemno garažo (objekta LJ 9 in LJ
11);
• UE/2: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: trgovski objekt (objekt LJ 13a), dom
upokojencev (objekt LJ 15), bencinski servis (objekt LJ 15a), policijska postaja (objekt SE 1) ter
zunanje, zelene površine obstoječih stanovanjskih objektov iz sosednje enote urejanja prostora z
oznako BL-14;
• UE/3: obsega območje obstoječega stanovanjsko–poslovnega objekta z garažo (objekt LJ 20);
• UE/4: obsega območje zelenih površin med Ljubljansko cesto in stanovanjskim območjem z
oznako ZG-1;
• UE/5: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: parkirišče v javni rabi (JP),
stanovanjsko-gostinski objekt (objekt LJ 26), vila (objekt LJ 28) ter nepozidani stavbni zemljišči
s parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče;
• UE/6: obsega območje obstoječega poslovnega objekta s stanovanjsko enoto (objekt LJ 1719);
• UE/7: obsega območje obstoječih stanovanjskih objektov (objekt LJ 21, objekt LJ 23-25);
• UE/8: obsega širše območje obstoječega informacijskega središča (objekt LJ 27);
• UE/9: obsega območje obstoječega bencinskega servisa z avtopralnico (objekt LJ 30);
• UE/10: obsega območje obstoječega poslovnega objekta z apartmaji (objekt LJ 32).
Podrobnejša namenska raba posameznih ureditvenih enot:
• UE/1: BT – površine za turizem
Ureditvena enota je namenjena hotelom in drugim objektom za turistično ponudbo in
nastanitev.
• UE/2, UE/6, UE/8 in UE/9: CDd – druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj
Ureditvene enote so namenjene družbeni, oskrbni in storitveni dejavnosti brez bivanja.
• UE/3, UE/5, UE/7 in UE/10: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
Ureditvene enote so namenjene trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni,
kulturni in podobnim dejavnostim ter bivanju. Pritličje stavb mora biti v javni rabi.
• UE/4: ZP – parki
Ureditvena enota je namenjena ureditvi parkovnih oz. drugih odprtih površin za preživljanje
prostega časa in za izboljšanje kakovosti bivanja.
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Prikaz namenske raba iz grafičnega dela OPN Občine Bled (predlog)
Za območje obcestne pozidave v fazi priprave OPPN posebne strokovne podlage niso bile
izdelane, določene so bile le osnovne usmeritve za njegovo urejanje, ki sledijo zastavljenemu
cilju Občine, da se območje celostno preuredi in s tem pridobi identiteto vstopa v turistično
središče.
Iz navedenega razloga morajo biti obcestni programi objektov in njihovih zunanjih ureditev
prilagojeni pomenu lokacije ter oblikovani v skladu s celostno podobo vstopnega območja.
Ker za območja novih pozidav ta trenutek niso znani niti investitorji, niti programi novo
predvidenih objektov, je v odloku za te primere določena obveznost izdelave idejnih variantnih
rešitev, ki morajo biti usklajene z Občino Bled ter v primerih poseganja na območja kulturne
dediščine tudi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine.
Na splošno je za vse posege na obstoječih objektih in gradnjo novih objektov obvezna smiselna
uporaba splošnih prostorsko izvedbenih pogojev ter podrobnejših prostorsko izvedbenih
pogojev (glede dopustne izrabe prostora na gradbeni parceli, glede vrst dopustnih objektov in
dejavnosti ter glede oblikovanja objektov), ki jih za posamezno namensko rabo določa OPN
Občine Bled.
Usmeritve in pogoji iz OPN Občine Bled se uporabljajo tudi za gradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki so v OPPN, skladno s poimenovanjem v OPN Občine Bled opredeljeni kot pomožni
objekti.
Na vseh zakonito zgrajenih objektih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez
povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo
prostorske enote, razen če so za posamezni objekt predvideni drugačni posegi, je to določeno v
posebnih pogojih za posege v posameznih ureditvenih enotah.
Novogradnje v enakih ali manjših gabaritih ter z enakimi oz. večjimi odmiki od parcelnih mej so
dopustne samo kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov in so dopustne na
celotnem območju, razen za objekte, ki so registrirani kot kulturna dediščina. Ti objekti se lahko
odstranijo le pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
V primeru, da gabariti novogradenj, na območjih poprej odstranjenih objektov lahko presegajo
obstoječe gabarite, je v grafičnem delu OPPN določena gradbena meja (GM).
Gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji.
Gradnja kletnih etaž je dopustna na celotnem območju.
Za oblikovanje objektov veljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji iz OPN Občine Bled.
Odlok poleg navedenega določa tudi splošne pogoje za urejanje obcestnega prostora, ki veljajo
tako za posege na obstoječih objektih, morebitne novogradnje ter za posege na zunanjih
ureditvah objektov.
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Vsi posegi na obstoječih objektih in morebitni novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni in
zasnovani skladno z urbanim pomenom lokacije, ki predstavlja vzhodni vstop v mesto. Cilj
prenove obcestne pozidave je vzpostavitev kvalitetne ulične fasade ob vstopnem delu
Ljubljanske ceste, ki naj se v čim večji možni meri odpira proti površinam za pešce.
Površine med glavnimi (uličnimi) fasadami objektov in javnimi površinami morajo biti v čim
večji meri namenjene pešcem, parkiranje ter ostale servisne površine pa je potrebno umeščati v
ozadju ureditvenih enot. Postavitev novih ograj v obcestnem pasu ni dopustna, saditev živih mej
in ostale vegetacije pa je dopustna samo v skladu s celostno krajinsko arhitekturno prenovo
obcestnega pasu.
Ozelenitve zunanjih površin morajo biti usklajene s krajinsko arhitekturno zasnovo širšega
območja obcestnega pasu, prav tako mora biti usklajeno tlakovanje zunanjih površin ter izbor
ostale urbane opreme.
Priključevanje objektov na omrežja prometne, komunalne, energetske in komunikacijske
infrastrukture se izvede v skladu s potrebami posameznih objektov ter s pogoji upravljavcev
infrastrukture.
Opis predvidenih ureditev po posameznih ureditvenih enotah:
V UE/1 so na objektu Hotela Union (objekt LJ 9, 11) dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija
brez povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo
prostorske enote.
V UE/2 je za objekt LJ 13a (trgovina Mercator):
• dolgoročno je predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se
namenja novemu mestotvornemu programu;
• do odstranitve so na objektu dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja
prostornine objekta;
• pokrit gostinski vrt na jugovzhodnem delu objekta se odstrani;
• površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito
urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti;
• urejanje parkirišč na ulični strani objekta ni dopustno;
• v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje;
• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in
druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja.
Objekt LJ 15 (dom društva upokojencev):
• objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13362: Bled – Vila Ljubljanska 15)
in se ohranja;
• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
• ob objektu je potrebno vzpostaviti mestni vrt, v katerega je potrebno vključiti obstoječo
kvalitetno vegetacijo;
• za ureditev zunanjih površin je obvezna izdelava načrta krajinske arhitekture.
Objekta LJ 15a in SE 1 (bencinski servis in policijska postaja):
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• dolgoročno je predvidena selitev obstoječih dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se
namenja novemu mestotvornemu programu;
• do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja prostornine
objekta;
• pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje;
• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
• dopustna je gradnja enega ali dveh ločenih objektov, glede na število in program objektov je
ob predhodni uskladitvi z upravljavcem ceste dopustno prilagajanje pozicije in števila
priključkov na severno razbremenilno cesto;
• za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati vsaj
dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih rešitev
mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdita pristojni
organ Občine Bled in pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine;
• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne
ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane
stavbe.
Za objekt LJ 20 v UE/3 so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja
prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote.
V UE/4, ki predstavlja zelene površine so dopustni naslednji objekti:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška
in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine;
• dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev gospodarske javne infrastrukture ter
drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov;
• nove ureditve in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture je dopustna izjemoma, za
priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za primarno
omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.
V UE/5 se obstoječe parkirišče ohranja, dopustne so prilagoditve predvidenim obcestnim
ureditvam.
Objekt LJ 26 (gostilna Topolino) je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13318: Bled
- Hiša Ljubljanska 26) in se ohranja;
• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Objekt LJ 28 (stanovanjska vila) je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13363: Bled
- Vila Ljubljanska 28) in se ohranja;
• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
• na območju parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče, je potrebno predvideti obračališče za
potrebe manjšega komunalnega vozila;
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• v primeru, da se za celotno območje ureditvene enote izdela strokovna rešitev za celovito
prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne
dediščine in Občino Bled, se na območju dopusti tudi dopolnilna gradnja znotraj določene
gradbene meje.
Objekt LJ 17, 19 v UE/6 je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 17377: Bled –
Gozdno gospodarstvo Bled) in kot krajevno značilen objekt ter se ohranja;
• dozidava objekta za potrebe kotlovnice je dopustna le na stranskih fasadah oz. se kotlovnica
lahko predvidi kot samostojni objekt;
• na severni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe obstoječega objekta,
parkirišča morajo biti urejena tako, da se ohranja vsa obstoječa vitalna drevesa;
• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Objekt LJ 21 v UE/7 je evidentiran kot krajevno značilen objekt in se ohranja;
• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji, ki jih
za krajevno značilne objekte določa OPN Občine Bled.
Za objekt LJ 23, 25 so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in sprememba namembnosti v
skladu z namensko rabo prostorske enote;
• v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje;
• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
• dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je 30%.
Za objekt LJ 27 v UE/8 je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
• zunanja ureditev objekta mora omogočati prehodnost z okoliških javnih površin in mora biti
usklajena s predvideno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnih površin ;
• ob objektu je dopustna ureditev nepokrite tržnice ter postavitev mlekomata;
• dopustna je postavitev označevalnega totema za informacijsko središče;
• parkirišče na severni strani objekta se ohranja;
• v sklopu zunanje ureditve objekta ter urejanja Ljubljanske ceste je predvidena tudi ureditev
obvodnih površin potoka Rečica znotraj območja ureditvene enote, za dostop do vzhodnega
brega potoka je na območju dopustna umestitev brvi za pešce.
Za objekt LJ 30 v UE/9 je dolgoročno predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo,
prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu;
• do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja prostornine
objekta;
• do odstranitve obstoječega objekta je preko območja predvidena ureditev kolesarske in peš
povezave (začasna ureditev), po odstranitvi objekta se trasa kolesarske in pešpoti prestavi ob
Ljubljansko cesto;
• med novo predvidenim objektom ter Ljubljansko cesto je potrebno izvesti krajinsko ureditev,
skladno s celostno prenovo obcestnih površin;
• pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje;
• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
• dostop do novega objekta je potrebno urediti s Koritenske ceste;
• za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati vsaj
dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih rešitev
mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdi pristojni
organ Občine Bled;
• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti ,
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CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne
ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane
stavbe.
Za objekt LJ 32 v UE/10 je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
• dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine in sprememba
namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote;
• ob južni in vzhodni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe objekta;
• površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito
urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti;
• razen parkirišč, prikazanih v ureditveni situaciji, parkirišča na ulični strani objekta niso
dopustna.
7. ZAKLJUČEK
Ob upoštevanju prejetih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in na podlagi izdelanih
strokovnih podlag ter usklajevanj načrtovanih rešitev z nosilci urejanja prostora je bil v maju
2014 izdelan dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.
Dopolnjen osnutek OPPN bo v dneh od 19. maja 2014 do 18. junija 2014 javno razgrnjen v
prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v poslovnem času občine. Bistvene
sestavine dokumenta bodo v tem obdobju javno razgrnjene tudi na uradni spletni strani Občine
Bled (www.obcina.bled.si).
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sredo, 11. junija 2014, s pričetkom
ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
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8) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA:

Saša Repe, višja svetovalka za prostor
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Občinski svet Občine Bled je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na ________ seji, dne ________, sprejel
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za
območje, ki se ureja skladno z zazidalnim načrtom BL S -24 MLINO v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 66/05, Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/14) (v nadaljevanju – območje ZN BL S - 24
MLINO).
2. člen
(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta
BL S - 24 MLINO, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Kamnika, pod
številko 1467/13 v maju 2014.
3. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb
po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
- objekti grajenega javnega dobrega, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge
javne površine.
 Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec
plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne
opreme.
 Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki
se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
 Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836.
 Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi
gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO je izdelan v skladu z
Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega
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območja,
obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po
obračunskih območjih,
preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto
tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
terminski plan izvedbe opremljanja.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO sprejme občinski
svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo
obravnavanem območju:
 stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIDZ_1);
 stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPIPZ_1);
 ceste (oznaka obračunskega območja OBO_C_1);
 fekalna kanalizacija (oznaka obračunskega območja OBO_FK_1);
 vodovod (oznaka obračunskega območja OBO_V_1) in
 prostori za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja OBO_PRO_1).

na

(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom
komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški
obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 42/13).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove
komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja
namembnost objekta,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno
površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

KP (ij)   A( parcela) * Cp (ij) * Dp   K (dejavnost) * A(tlorisna) * Ct (ij) * Dt 
pri čemer je:
 KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
 A(parcela): površina parcele,
 Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
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Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
K(dejavnost): občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor
dejavnosti 1,
A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
max. 0,7; Dp + Dt = 1),
i: posamezna vrsta komunalne opreme,
j: posamezno obračunsko območje.

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ΣKP(i)
pri čemer je:
 KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
 KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom,
oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi
meril in pogojev iz veljavnega odloka o ZN BL S -24 MLINO.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se
komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri
pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega
prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
7. člen

(1) Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na območju ZN BL S - 24 MLINO
se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C piS  C piO  0,1  C piN oziroma CtiS  CtiO  0,1  CtiN

pri čemer je:



CpiS



CtiS



CpiN



CtiN



CpiO



CtiO

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na
obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški)
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom
(nadomestitveni stroški)
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8. člen
(1) Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
9. člen
(1) Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe
(Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti= 0,5 : 0,5. Tako
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
10. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor
dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju ZN BL S - 24 MLINO
s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
Klas. št.
11100
12420
12620
24110

Klasifikacija
Stanovanjske vile
Garaže za lastne potrebe
Galerije
Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen
Nadstrešek, paviljon, vrtna uta, bazen, rezervoar za kapnico

Faktor K
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

11. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za
določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH
POVRŠINA PARCEL

STROŠKOV

Vrsta opreme
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

PREDVIDENE

OPREME

Oznaka
obračunskega
območja
OBO_SPRIDZ_1
OBO_SPIPZ_1

Površina
parcele
[m2]
11.651,02
11.651,02

OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1

11.651,02
11.651,02
11.651,02
11.651,02

NA

MERSKO

ENOTO

Vrednost
[EUR]

Vrednost na
enoto Cpi_P
[EUR/ m2]

40.770,00
26.150,00

3,500
2,245

505.335,83

43,373

68.246,21

5,858

95.000,00

8,154

10.000,00

0,859

745.502,040 63,989

(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za
določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
Oznaka
Vrsta opreme
obračunskega
območja
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

191

OPREME
NTPO
[m2]

NA

MERSKO

Vrednost
[EUR]

ENOTO

Vrednost ne
enoto Cpi_P
[EUR/ m2]

3.442,50 40.770,00
3.442,50 26.150,00

11,844
7,597

3.442,50
3.442,50
3.442,50
3.442,50

505.335,83

146,794

68.246,21

19,825

95.000,00

27,597

10.000,00

2,905

745.502,04 216,56

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto
infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek
infrastrukture, ki je na območju ni.
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
 na zahtevo zavezanca;
 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
 po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani
odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih
primerih:
 če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo
lastniki obstoječih objektov;
 če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je
lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se
izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno
opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se
izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo
namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev
odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Bled. Občina Bled lahko
sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v
skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku ali največ do šest obrokov,
vendar tako, da je celotni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovoljenja
oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu
celotnega komunalnega prispevka Občina Bled izda Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog
zavezanca, za kar se sklene poseben dogovor, v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila
komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že
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plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o
plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega
prispevka.
17. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor
sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12).
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek Občini Bled za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno komunalno
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
18. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo
in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne
plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen
zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To
velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu
župana, občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju ZN BL S 24 MLINO.
21. člen
(1) Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Bled.
22. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka _______________________
Bled, dne ____________________

OBČINA BLED
Janez Fajfar
Župan
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OBRAZLOŽITEV
Predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO
Izhodišče
Investitor, Občina Bled, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča območja zazidalnega
načrta BL S -24 MLINO, za katerega je odlok izdelalo podjetje KONTURA d.o.o. v aprilu 2005
(Uradni list RS, št. 66/05), spremembe in dopolnitve pa podjetje Populus prostorski inženiring
d.o.o. v marcu 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14).
Obravnavano območje ZN je v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljeno kot stavbno
zemljišče v območju z oznako BL S – 24 MLINO, ki je razvrščeno v območja za stanovanja (S) in
spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene
in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne
dejavnosti, od katerih se dovoljuje le dejavnost oddajanja za komercialni turizem.
Območje zazidalnega načrta se nahaja v vasi Mlino, ki ima posebno mesto, saj se je razvila ob
izlivu Blejskega jezera ob potoku Jezernica. Območje je v naravi ravna nepozidana površina, ki se
na jugu in zahodu dviguje nad stanovanjskimi objekti, na vzhodu nad vasjo Mlino in vodotokom
Jezernico. Na severni strani meji na dve vili in gostišče Mlino.
Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča ali dele zemljišča s parcelnimi št.: 910/1, 910/9,
909/1, 937/3, 936/1, 935/5, 935/3, 935/2, 936/10, 936/11, , 935/6, 936/14, 936/15, 937/1 in
936/4 vse k. o. Želeče. Velikost območja zazidalnega načrta znaša 16.485 m2.
V območju je predvidena gradnja največ šestih (6) stanovanjskih objektov, ki so po površini,
oblikovanju in izboru gradiv nadstandardni. Dodatna kakovost pozidave je tudi velikost k
objektom pripadajočih parcel. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija
klasičnih blejskih vil (stanovanjska vila). V območju je dopustna gradnja objektov, ki so po
enotni klasifikaciji vrst objektov državnega pomena po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi vrst objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03)
razvrščeni med:
 11100: vile,
 12420: garaže za lastne potrebe,
 12620: galerije,
 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen za lastne potrebe.
Na gradbenih parcelah je k vilam dopustna tudi gradnja naslednjih objektov za lastne potrebe:
nadstrešek, paviljon, vrtna uta, bazen in rezervoar za kapnico.
Razlogi za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč
77. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12), zavezuje občino, da zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Gradnja
objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je v skladu z veljavno zakonodajo
dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih. ZPNačrt določa, da se tako opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalno opremo, kot odmera oz. izračun komunalnega prispevka izvaja na podlagi
izdelanega in sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč.
ZPNačrt določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka lahko
izvaja le na podlagi sprejetega programa opremljanja. Program opremljanja je podlaga za
sprejem odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega
prispevka.
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Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača
občini in predstavlja pomemben namenski vir za gradnjo komunalne opreme. Komunalni
prispevek predstavlja plačilo dejanskih stroškov izgradnje komunalnega omrežja, katerega
zagotovi lokalna skupnost in s tem posameznemu zavezancu omogoči dostop do komunalno
opremljenega zemljišča.
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Kratka obrazložitev o vsebini programa opremljanja
Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja.
Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).
Skladno s 3. in 8. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07) mora program opremljanja vsebovati naslednje podlage za odmero komunalnega
prispevka:
 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne
opreme in po obračunskih območjih;
 preračune obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne
površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Pričujoči program opremljanja vsebuje:
 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega
območja,
 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po
obračunskih območjih,
 preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto
tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
 terminski plan izvedbe opremljanja.
Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je
izdelovalec programa opremljanja prejel s strani naročnika, investitorja. Prav tako so
uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec programa opremljanja zemljišč za
gradnjo ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.
Podlage za odmero komunalnega prispevka
Obračunska območja z merskimi enotami
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
Obstoječa oprema
Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) šteje tista komunalna oprema, ki je že
zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja
zazidanega načrta BL S-24 MLINO, bo na omenjenem območju zgrajena potrebna spremljajoča
komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene komunalne opreme bodo priključeni na
obstoječo komunalno opremo ob območju zazidalnega načrta.
Občina Bled ima že sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07, Uradno glasilo slovenskih občin,

196

št. 42/13), ki temelji na določilih Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) in določa merila za odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno
opremo.
Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 42/13), ter predvidene ureditve zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO (Uradni list RS št. 66/05,
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14), se bo predvidena infrastruktura priključevala na
obstoječe ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za
ravnanje z odpadki.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska
območja obstoječe komunalne opreme:

ceste (CE_1),

kanalizacija (KA_1),

vodovod (VO_1),

javne odprte in zelene površine (JZ_1) in

površine za ravnanje z odpadki (RO_1).
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme s preračunom na mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi_O) in na mersko enoto neto
tlorisnih površin (Cti_O).
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah obstoječe komunalne opreme
(Cpi_O in Cti_O)
Oznaka
Cena ne enoto Cena ne enoto
Vrsta komunalne opreme
obračunskega
Cpi_O [EUR/m2] Cti_O [EUR/ m2]
območja
ceste
CE_1
7,05
20,59
kanalizacija
KA_1
1,47
4,30
vodovod
VO_1
4,52
12,37
javne odprte in zelene površine
JZ_1
1,65
4,36
površine za ravnanje z odpadki
RO_1
0,03
0,09
Navedene vrednosti se upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za objekte, katerim se bo odmerjal komunalni prispevek pri gradnji znotraj
območja zazidalnega načrta BL S -24 MLINO. Način izračuna je določen v Odloku o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled (Uradni list
RS, št. 122/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/13).
Predvidena oprema
Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto
komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Predmet tega programa opremljanja je
gradnja komunalne opreme za območje zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO. Obračunska
območja so bila določena na podlagi digitalnih podatkov spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta BL S – 24 MLINO (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14).
Glede na zgoraj podana izhodišča lahko določimo naslednja obračunska območja:
 obračunsko območje stroškov pridobivanja zemljišč (OBO_SPRIDZ_1) in stroškov
priprave zemljišč (OBO_SPRIPZ_1), določeno na podlagi območja, ki se opremlja s
predvideno komunalno opremo,
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obračunsko območje cest (OBO_C_1), določeno na podlagi poteka predvidenega cestnega
omrežja,
obračunsko območje fekalne kanalizacije (OBO_FK_1), določeno na podlagi poteka
predvidenega omrežja fekalne kanalizacije,
obračunsko območje vodovoda (OBO_V_1), določeno na podlagi poteka predvidenega
vodovodnega omrežja,
obračunska območja prostorov za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1), določena na podlagi
predvidenih ekoloških otokov.

Grafični prikaz obračunskih območij je povzet po mejah, ki so določene v spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14).
Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča
znotraj ureditvenega območja. Glede na predvideni potek, faznosti gradnje in ureditve
posamezne vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka so bila za
posamezno vrsto komunalne opreme določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove
površine so bile določene glede na to, ali se določena parcela opremlja z dotično vrsto
komunalne opreme ali ne.
Določitev obračunskih območij in merskih enot
V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja. Iz
obračunskih območij so bile izključene vse parcele, za katere je bilo razvidno, da so komunalno
opremljene z obstoječo komunalno opremo. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v
obračunsko območje odšteta površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji javnega dobrega – v tem
programu opremljanja gre za površine, namenjene gradnji cest, pločnikov, javne razsvetljave in
meteorne kanalizacije za potrebe odvajanja vod iz cestišča.
Tako, so bile v obračunska območja vključene le zazidljive parcele namenjene gradnji znotraj
meje območja urejanja, ki glede na izvedeno analizo in izračune iz grafičnih podlag zazidalnega
načrta znašajo 11.651,02 m2.
7. člen spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24
MLINO določa pogoje za lego objektov na zemljišču, tlorisne višinske gabarite objektov, ter
njihovo oblikovanje. V omenjenem členu je določeno, da je velikost objektov omejena s
faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin (FZP) in višino objektov (V). Za gradbene
parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g) in osrednjo skupno zeleno površino v
območju zazidalnega načrta je določen:
 faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %,
 faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65 %,
 največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M, dopustna je gradnja ene ali dveh
kletnih etaž, višina novih objektov ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos (n.m.v.
=500,1 m),
 največja višina pomožnega objekta za lastne potrebe je P (ravna streha) ali P+M (streha z
naklonom 38-42 stopinj).
Na usklajevalnem sestanku s predstavniki občine je bilo ugotovljeno, da so neto tlorisne
površine, ki bi jih določili po zgoraj navedenem postopku (faktorju zazidanosti) bistveno
prevelike in ne prikazujejo realnih velikosti neto tlorisnih površin predvidenih objektov (tipskih
stanovanjskih vil). Zato se je Občina odločila, da bo za podlago določitve upoštevala 30. člen
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS št.
54/2004), ki določa pogoje za območja SE-vile. Omenjeni člen določa, da tloris vseh stavb skupaj
na območju SE-vile ne sme presegati 22 % pozidanosti gradbene parcele, oziroma lahko dosega
do 225 m2 tlorisne površine vseh stavb, v kolikor posebne določbe ne določajo drugače. Na
podlagi maksimalne tlorisne površine vseh stavb (225 m2) smo v nadaljevanju določili neto
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tlorisne površine objektov, ki smo jih v tem programu opremljanja upoštevali pri izračunu višine
komunalnega prispevka.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov smo določili naslednje bruto tlorisne površine
predvidenih objektov:
Določitev bruto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih
Bruto tlorisna površina
Oznaka
Tlorisna
površina Število etaž v
objektov
objektov
objekta (m2)
objektih
(m2)
Objekt a
225,00
3
675,00
Objekt b
225,00
3
675,00
Objekt c
225,00
3
675,00
Objekt d
225,00
3
675,00
Objekt e
225,00
3
675,00
Objekt g
225,00
3
675,00
SKUPAJ
4.050,00
Glede na dejstvo, da natančnih tlorisnih površin iz razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti, so
bile v nadaljevanju zgoraj določene bruto tlorisne površine zmanjšane za 15 %, ki jih bodo po
predvidevanju v objektih predstavljali zidovi. Ob upoštevanju zgornje predpostavke, so bile
obravnavanim objektom določene naslednje neto tlorisne površine:
Določitev neto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih
Bruto tlorisna površina 15 % delež Neto tlorisna površina
Oznaka
objekta
bruto tlorisne objekta
objektov
(m2)
površine (m2)
(m2)
Objekt a
675,00
101,25
573,75
Objekt b
675,00
101,25
573,75
Objekt c
675,00
101,25
573,75
Objekt d
675,00
101,25
573,75
Objekt e
675,00
101,25
573,75
Objekt g
675,00
101,25
573,75
SKUPAJ
3.442,50
V skladu z določenimi obračunskimi območji so bile na podlagi zgoraj podanih ugotovitev v
nadaljevanju izračunane naslednje neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih:
Določitev skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih
Neto tlorisne površine na posameznem
Obračunsko območje
obračunskem območju [m2]
OBO_SPRIDZ_1
3.442,50
OBO_SPRIPZ_1
3.442,50
OBO_C_1
3.442,50
OBO_FK_1
3.442,50
OBO_V_1
3.442,50
OBO_PRO_1
3.442,50
Določitev obračunskih stroškov in podlag za odmero komunalnega prispevka
Višina obračunskih stroškov opremljanja znaša 745.502,04 EUR in je prikazana v spodnji
preglednici. Predstavljeni obračunski stroški opremljanja so v nadaljevanju bili uporabljeni kot
osnova za preračun stroškov na t. i. merske enote oz. za izračun višine komunalnega prispevka
za obračunska območja na obravnavanem območju zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO.
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Obračunski stroški opremljanja
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
745.502,04
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
40.770,00
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
26.150,00
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
678.582,04
Cestno omrežje
505.335,83
Fekalna kanalizacija
68.246,21
Vodovodno omrežje
95.000,00
Prostori za ravnanje z odpadki
10.000,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH
VIROV
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA - SKUPAJ (A-B)
745.502,04
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne s
preračunom na mersko enoto parcel (Cpi_P). Pri tem velja opomniti, da je v spodnji preglednici
upoštevana samo predvidena komunalna oprema.
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cpi_P)
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
POVRŠINA PARCEL
Vrednost
Oznaka
Površina
Vrednost
na enoto
Vrsta opreme
obračunskega parcele
[EUR]
Cpi_P
območja
[m2]
[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
11.651,02 40.770,00
3,500
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
11.651,02 26.150,00
2,245
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
11.651,02 505.335,83 43,373
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
11.651,02 68.246,21
5,858
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
11.651,02 95.000,00
8,154
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
11.651,02 10.000,00
0,859
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
745.502,040 63,989
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne
opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (NTPO) (Cti_P). Pri tem velja
opomniti, da je v spodnji preglednici upoštevana samo predvidena komunalna oprema.
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cti_P)
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
Vrednost
Oznaka
NTPO
Vrednost
ne enoto
Vrsta opreme
obračunskega
2
[m ]
[EUR]
Cti_P
območja
[EUR/ m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
3.442,50 40.770,00
11,844
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
3.442,50 26.150,00
7,597
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
3.442,50 505.335,83 146,794
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
3.442,50 68.246,21
19,825
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Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

OBO_V_1
OBO_PRO_1

3.442,50 95.000,00
27,597
3.442,50 10.000,00
2,905
745.502,04 216,56

Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu
komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se
uporablja za obračun komunalnega prispevka za obravnavano območje zazidalnega načrta BL S
– 24 MLINO.
Faktor dejavnosti
Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011). Faktor dejavnosti za
posamezne vrste objektov so prikazani v spodnji preglednici.
Faktorji dejavnosti
Klas.
Faktor
Klasifikacija
št.
K
11100 Stanovanjske vile
1,0
12420 Garaže za lastne potrebe
1,0
12620 Galerije
1,0
24110 Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen
1,0
Nadstrešek, paviljon, vrtna uta, bazen, rezervoar za kapnico
1,0
Indeksiranje stroškov
Stroški opremljanja (obračunski stroški) se indeksirajo. Strošek se revalorizira z indeksom cen
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Pri odmeri komunalnega prispevka se obračunski stroški indeksirajo ob uporabi povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni
datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
Način obračuna komunalnega prispevka
Skupni komunalni prispevek na območju zazidalnega načrta BL S -24 MLINO predstavlja vsota
komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo in komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo. Podrobnejši opis načina izračuna obeh delov skupnega
komunalnega prispevka zaradi jasnosti podajamo v nadaljevanju ter ga dopolnjujemo s
praktičnim primerom izračuna skupnega komunalnega prispevka.
Opis načina izračuna komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo
Izračun komunalnega prispevka se, za posamezno vrsto komunalne opreme na obravnavnem
območju zazidalnega načrta izvede na način kot ga določa Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki določa merila za odmero komunalnega
prispevka in način njegove odmere.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu, kadar:
 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove
komunalne opreme,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja namembnost
objekta,
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno
površino objekta.
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Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju
objekta glede na dva kriterija:
 površino parcele zavezanca (zazidljivo zemljišče) in
 neto tlorisno površino stavbe, izračunano v skladu s standardom SIST ISO 9836.
V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
in Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) se višina
komunalnega prispevka določi po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
pri čemer je:
 KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
 Aparcela: površina parcele,
 Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
 Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
 Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
 Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se
šteje, da je Kdejavnost enak 1,0),
 i: posamezna vrsta komunalne opreme,
 j: posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način:
KP = ΣKP(i)
pri čemer je:
 KP
… celotni izračunani komunalni prispevek,
 KP(i) … izračunani komunalni prispevek za
infrastrukture.

posamezno

vrsto

komunalne

Celotni komunalni prispevek KP, ki se odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov
komunalnega prispevka Kp(i), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju. V višini komunalnega prispevka ni zajetega DDV.
Opis načina izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 42/13), ter predvidene ureditve zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO (Uradni list RS, št.
66/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14), se bo predvidena infrastruktura priključevala
na obstoječe ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za
ravnanje z odpadki.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska
območja obstoječe komunalne opreme:

ceste (CE_1),

kanalizacija (KA_1),
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vodovod (VO_1),
javne odprte in zelene površine (JZ_1) in
površine za ravnanje z odpadki (RO_1).

11. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Bled v drugem odstavku določa:
Za objekte, za katere priključitev je treba dograditi komunalno opremo, se izdela poseben
program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo
komunalno opremo po tem odloku.
Na podlagi navedenega je bilo na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Bled
dogovorjeno, da se vrednosti obračunskih stroškov za že zgrajeno komunalno opremo na tem
območju obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

C piS  C piO  0,1  C piN oziroma CtiS  CtiO  0,1 CtiN

pri čemer je:
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
 CpiS
obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
 CtiS
komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na
 CpiN
obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
 CtiN
opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
 CpiO
obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški)
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
 CtiO
komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stro
Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti
Občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v naslednjih primerih:
 če občina ali drug investitor na podlagi pogodbe o opremljanju sklenjene z občino, zgradi
novo komunalno opremo, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki
obstoječih objektov;
 če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namen rabe objekta ali
neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega
prispevka.
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se
zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine,
ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri.
Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, financiranja
naložbe, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo ter druge
podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme,
določita občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na
določenem obračunskem območju občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih
obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V
pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih
zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.
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Pogodba o opremljanju
V primeru, da ima občina sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, lahko sklene
pogodbo o opremljanju z investitorjem (ZPNačrt).
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil
del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali
je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
Pogodba o opremljanju mora vsebovati:
 opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor
opremljal,
 pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju,
 pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor,
 navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno
opremo
 del komunalnega prispevka ki ga mora investitor še plačati,
 zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih
o graditvi objektov, s katero soglaša občina,
 zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova
komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega
prispevka iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi projektne
dokumentacije iz šeste točke tega odstavka,
 rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo,
 opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo
komunalne opreme,
 pravice in dolžnosti investitorja povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem
nadzoru,
 bančno garancijo, s katero se zavarujeta predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo,
s katero se zavaruje dobra izvedba del in odprava napak v garancijskem roku,
 rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za
investicije po tej pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz
pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je
investitor na ta način plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam
zgradil.
Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno
komunalno opremo, na katero bo investitor priključil potrebno komunalno opremo.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano
uporabno dovoljenje.
Opis finančnih posledic
Sprejem odloka ima za Občino Bled pozitivne finančne posledice, saj je predmetni odlok osnova
za odmero komunalnega prispevka pred gradnjo objektov na obravnavanem območju. Finančni
učinki so razvidni iz vsebine odloka.
Pripravil:
Anes Durgutović (Oikos d.o.o.)
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9) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih

Ker gre za manj zahteven predlog sprememb in dopolnitev odloka, na podlagi 73. člena
Poslovnika predlagam skrajšan postopek.
Janez Fajfar, župan

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Primož Lah, vodja MIR

205

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12),
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) 9. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
29/11-UPB8 in 21/13), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 112/06,
70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št.
67/09 – UPB in 87/12), je Občinski svet Občine Bled na __ seji dne ______ sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V NASELJIH
1. člen
Spremeni se besedilo 8. člena, ki se po novem glasi:
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih
površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno
signalizacijo.
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega odstavka, za uporabo katerih je določeno plačilo
parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za
plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(3) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z
globo 200 evrov.
2. člen
Spremeni se naslov 10. člena, ki se po novem glasi:
»Pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je
parkirano na cesti v naselju, v nasprotju z ZPrCP, s prometno ureditvijo in tem odlokom. Pogoji
in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v smislu 19.
člena ZPrCP.«
3. člen
Spremeni se tretja točka drugega odstavka 14. člena, ki se po novem glasi:
»3. III. območje obsega – začasna parkirišča na Ribenski cesti, nasproti pokopališča na Seliški
cesti, območje Vezenin (Seliše), na Pristavi in ostala parkirišča, ki jih Občina Bled najame
za potrebe turistične ponudbe in so začasna rešitev.«
3. člen
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 16. člena, ki se po novem glasi:
» (3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. točko drugega
odstavka tega člena.«
4. člen
Spremeni se besedilo četrtega in petega odstavka 17. člena, ki se po novem glasi:
»(4) Cenik parkiranja na javnih parkiriščih določi župan Občine Bled s sklepom.
(5) Znesek občinske takse za parkiranje na javnih površinah znaša:
v I. območju iz 14. člena:
- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni): Cesta svobode, Veslaška
promenada (1 ura – 1,5 evra; ne več kot 2 uri)
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Grajski cesti: (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2 uri;
na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1 ura –
1,5 evra.
v II. območju iz 14. člena:
- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2
uri);
- na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1ura - 1
evro.«
-

Spremeni se besedilo devetega in desetega odstavka 17. člena, ki se po novem glasita:
»(9) Občina Bled za evidentiranje plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah lahko
pooblasti osebo občinske uprave, ki o ugotovitvah neplačila parkirnine ali prekoračitvi časa za
parkiranje obvesti medobčinsko redarstvo.
(10) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali petim, ali
šestim, ali sedmim odstavkom tega člena.«
5. člen

Spremeni se besedilo drugega odstavka 18. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. in 2. točko prvega
odstavka tega člena.«
6. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 19. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 01.05. tekočega leta do 01.05.
prihodnjega leta. Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem parkirnem režimu.
(2) Letno dovolilnico za parkiranje s popustom se izda za vozilo, ki je v lasti ali v službeni
uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje
predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali je v uporabi fizične
osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o
poslovnem najemu.
(3) Župan lahko na podlagi pisne vloge izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov odobri
nakup dovolilnice za parkiranje s popustom v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
odstavka.
(4) Dovolilnice za parkiranje iz drugega in tretjega odstavka so neprenosljive.
(5) Letne dovolilnice za avtobuse so prenosljive, pri nakupu ni popusta. Dovolilnice se ne izdajo
za avtobuse, ki morajo imeti urejeno parkirišče v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem
prometu;
(6) Letne dovolilnice so v obliki nalepke in jih izdaja pogodbeni sodelavec. V kolikor fizična
oseba uveljavlja popust, mora predložiti osebni dokument, iz katerega je razvidno stalno
prebivališče in prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja dovolilnica. V primeru, da je
vozilo v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v
postopku izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo
uporabo plačuje predpisano boniteto. V primeru, da je vozilo v uporabi fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem
najemu, mora v postopku izdaje dovolilnice to izkazati s pogodbo.
(7) Letna dovolilnica - nalepka mora biti nameščena na vidnem mestu (za vzratnim ogledalom).
Dovolilnica za prevoz iz petega odstavka tega člena mora biti nameščena na prednji armaturi.
(8) O prodanih letnih dovolilnicah - nalepkah vodi pogodbeni sodelavec evidenco.
(9) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim in sedmim
odstavkom tega člena.«
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7. člen
Spremeni se besedilo druge točke drugega odstavka 22. člena, ki se po novem glasi:
» 2. Voznik kočije lahko uporablja tudi ostale relacije v Občini Bled v skladu z ZPrCP.«

8. člen
Spremeni se besedilo sedmega odstavka 23. člena, ki se po novem glasi:
» (7) Voznik kočije lahko ustavlja tudi na drugih lokacijah v Občini Bled, v skladu s ZPrCP.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled
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I. Ocena stanja in razlogi za sprejetje sprememb odloka:
Področje parkirnega režima v Občini Bled ureja Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
(Uradni list RS, št. 92/05 s spremembami), ki v nekaterih členih ni usklajen z Zakonom o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP), poleg tega pa ga je potrebno uskladiti s s strategijo
postopnega umikanja vozil z jezerske sklede.
II. Razlogi za izdajo sprememb odloka (primerjalna ureditev):
Zaradi uveljavitve Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), vzpostavitvi dodatnih parkirišč,
sprememb cenovne politike ter jasne določitve pravic in obveznosti pri nakupu letnih parkirnih
dovolilnic s popustom, je potrebno veljavni odlok spremeniti in dopolniti.
III. Cilji in načela odloka:
Cilj odloka je uskladiti odlok z ZPrCP, umestiti parkirišči nasproti pokopališča na Seliški cesti in
na območju Vezenin (Seliše) v III. parkirno območje ter dvigniti ceno parkiranja v I. in II.
parkirnem območju s ciljem postopnega zmanjševanja obremenjevanja jezerske sklede.
IV. Usklajenost odloka:
Odlok je usklajen z Zakonom o prekrških (ZP-1), z zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 UPB-1, 123/06ZFO-1 in 57/08 ZFO1A).
IV. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka
Pri uveljavitvi sprememb odloka občinski proračun ne bo imel negativnih finančnih posledic.
Pričakovan je povečan prihodek iz naslova plačila občinske takse v višini cca. 50.000,00 EUR.
Pripravil:
Primož Lah, vodja MIR

209

OBRAZLOŽITEV ČLENOV:
k 1. členu:
Spremeni se besedilo člena zaradi določitve obveznosti plačila parkirnine za avtobuse in
spremembo glob za fizično, pravno in odgovorno osebo, ki se prilagodijo glede na ceno
parkiranja.
k 2. členu:
Zaradi sprememb predpisov namesto ZVCP velja ZPrCP.
k 3. členu:
V tretje območje parkiranja se dodata parkirišči nasproti pokopališča na Seliški cesti in območje
Vezenin (Seliše).
k 4. členu:
Spremeni se besedilo četrtega in petega odstavka 17. člena. Izdaja sklepa, s katerim župan določi
cenik parkiranja, ni več vezana na 20.12.. Spremeni se cena parkiranja v I. območju (razen na
Grajski cesti) – vsaka ura parkiranja znaša 1,5 evra (prej prva ura 1 evro, druga 2 evra). Glede
na spremenjeno ceno parkiranja se spremeni tudi globa za prekrške.
k 5. členu:
Spremeni se besedilo drugega odstavka 18. člena - glede na spremenjeno ceno parkiranja se
spremeni tudi globa za prekrške.
k 6. členu:
Spremeni se besedilo 19. člena – določi se pogoje za pridobitev popusta za nakup letne
dovolilnice za parkiranje - izda za vozilo, ki je v lasti ali v službeni uporabi fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v
postopku izdaje parkirne dovolilnice ali je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. V tretjem
odstavku določa pristojnost župana, da odobri nakup dovolilnice s popustom tudi v primerih, ko
prej navedeni pogoji niso izpolnjeni, gre pa za izjemen primer.
V šestem odstavku je opredeljen način izkazovanja upravičenosti do popusta pri nakupu
dovolilnice. Glede na spremenjeno ceno parkiranja se spremeni tudi globa za prekrške.
k 7. členu:
Zaradi sprememb predpisov namesto ZVCP velja ZPrCP.
k 8. členu:
Zaradi sprememb predpisov namesto ZVCP velja ZPrCP.

Pripravil:
Primož Lah, vodja MIR
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10) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in
in kolesarskih poti v Občini Bled

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji javnih cest in in kolesarskih poti
v Občini Bled.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon
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Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na __ redni seji dne
________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Bled (Uradni list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012).
2. člen
V 5. členu se:
-

5.1

-

v drugi alineji doda:
01305
0

0130
52 O 013531 Grajska -Riklijeva

O
013051

57

V

v zadnji vrstici »Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Bled znaša« »9.207
m (9,207 km).« nadomesti z »9.264 m (9,264 km).«.
3. člen

V 6. členu se:
spremeni:
51205 5120
C. Gorenjskega odreda
12
0
55 C R1 209 IV
-

82

51240
0

5124
O
03 512402

Pod stražo III

92

51246
0

5124
O
62 512461

Razgledna cesta II

-

Z HŠ 9

114

V

Z HŠ
16A

64

V

O
512462

161

V

v zadnji vrstici »Skupna dolžina javni poti (JP) v občini Bled znaša« »65.363 m (65,363
km).« nadomesti z »65.384 m (65,384 km).«.
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4. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18.
člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-142(507), z
dne 29.5.2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. __________________
Bled, dne __________
Občina Bled
Župan
Janez Fajfar, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
Občine so po Zakonu o cestah, Zakonu o financiranju občin, Zakonu o urejanju prostora, Uredbi o
merilih za kategorizacijo javnih cest in Pravilniku o načinu označevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih dolžne voditi evidenco kategoriziranih občinskih
javnih cest v Odloku o kategorizaciji občinskih cest, Banki cestnih podatkov (BCP) in sloju cest,
vpisanem v Zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS.
Glede na Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest je za vse predloge sprememb in
dopolnitev veljavne kategorizacije občinskih javnih cest potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS
za ceste.
Glede na sodelovanje inštitucij, vpletenih v kategorizacijo občinskih javnih cest, je potrebno
spremembe kategorizacije voditi usklajeno (v Odloku, BCP in digitalnem sloju cest).
Občinska uprava je v sodelovanju s podjetjem Axis d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, na
podlagi stanja na terenu in predlogov, zbranih od l. 2012, predlagala pripravo sprememb in
dopolnitev veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 55/2009, 60/11- odločba U.S.: U-I-172/10-8, 77/2011).
Predlagane spremembe vključujejo:
- na novo kategoriziran odsek mestne in krajevne ceste LK Grajska - Riklijeva cesta, ki poteka po
parc. št. 870 k.o. Bled, ki v naravi predstavlja javno pot.
Staro stanje:

Novo stanje:

- podaljšanje javne poti JP 512403 Pod Stražo III; ki kategorizira še parc. št. 810/6 k.o. Želeče,
tako da se podaljša do hišne številke Pod Stražo 16 a,
Staro stanje:

Novo stanje:
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- skrajšanje javne poti JP 512055 Cesta Gorenjskega odreda IV; tako da njen končni odsek ne
poteka po zasebnem dvorišču na parc. št. 936/2 k.o. Želeče,
Staro stanje:

Novo stanje:

- spremembo zaključka javne poti JP 512462 Razgledna cesta II, tako da se na končnem odseku
javne poti opredeli obračališče.
Staro stanje:

Novo stanje:

Glede na navedeno je v Občini Bled tako kategoriziranih mestnih in krajevnih cest (LK) v skupni
dolžini 9.264 m ter javnih poti v skupni dolžini 65.384 m.
Ostale kategorije se s predlogom sprememb in dopolnitev kategorizacije niso spremenile.
Na tako pripravljen predlog sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled Direkcija RS za ceste ni imela pripomb in je izdala potrebno
soglasje k predloženemu Odloku z dopisom št. 37162-3/2014-142(507) z dne 29.5.2014.
Glede na potrditev predloženega Odloka tudi na Občinskem svetu bo podjetje Axis d.o.o. za
Občino Bled ustrezno ažuriralo še podatke BCP in jih v skladu z vsakoletno obveznostjo občin
posredovalo na Direkcijo RS za ceste v pregled ter pripravilo nov elaborat za vpis sloja cest in
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cestnih objektov v Zbirni kataster GJI v obliki, predpisani s strani Geodetske uprave RS, z obema
za to potrebnima dokumentoma.
Sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti za Občino Bled, saj so novo
kategorizirane ceste že v občinski (so)lasti.
Pripravila:
Barbara Jančič
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11) Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2013

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled se seznani s poročilom koncesionarja
WTE za leto 2013.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Robert Bizjak, direktor podjetja WTE Projektna družba
Bled d.o.o.
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Letno poročilo 2013
Razvoj koncesijskega projekta Bled in Gorje

Poročilo za obdobje:

01.01.2013 do 31.12.2013
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Splošno
1.1 Razvoj koncesijskega projekta Bled
V letu 2013 smo v občini Bled kanalizirali zadnjo aglomeracijo v skladu z operativnim državnim
programom. V naslednjih letih bomo na območju občine dograjevali posamezne priključke in
nadaljevali z opremljanjem objektov z malimi čistilnimi napravami na območjih, kjer gradnje
kanalizacijskega sistema ni smotrna.
Za naslednje obdobje pa nam ostaja obveza ločevanja točkovnih in meteornih voda iz sistema,
kar bi močno izboljšalo hidravlične razmere, znižalo obratovalne stroške. Za večje posege na
področju izločanja tujih voda so projekti v zaključni fazi. Poiskati je potrebno samo še ustrezen
način financiranja projektov.
1.2 Obratovanje sistema za čiščenje in odvajanje v občini Bled
Kanalizacijski sistem in čistilno napravo trenutno vzdržujeta dva stalno zaposlena sodelavca. Ob
večjih posegih v kanalizacijski sistem ali večjih vzdrževalnih delih, pa se jim pridruži mobilna
enota s specialnim vozilom. Strokovno podporo pri uravnavanju in krmiljenju sistema pa nam
nudi matično podjetje.
Za vsa specialna vzdrževalna in potrebne meritve pa imamo sklenjene ustrezne pogodbe s
kooperanti. V sklopu podjetja ČD-SHW d.o.o. pa je organizirana dežurna služba, katera ima
nalogo odprave pomanjkljivosti na sistemu izven delovnega časa.
2.1 Parametri čistilne naprave
2.1.1 Predpisani pogoji za čiščenje odpadnih voda
Čistilna naprava Bled ima kapaciteto 14.500 enot, kar zadošča za čiščenje odpadnih voda občine
Bled in Gorje. Čistilna naprave je grajena tako, da del fosforja razgradi v samem procesu,
eventuelni presežek fosforja pa odstranimo z dodajanjem kemikalij. Čistilna naprave deluje
neprekinjeno vse od leta zagona ter ne prekoračuje predpisanih izpustnih parametrov.
2.2 Obratovanje čistilne naprave
2.2.1 Rezultati obratovanja
Vsako leto nam externi pooblaščen laboratorij enkrat mesečno izvede nenapovedano kontrolo
delovanja čistilne naprave. Pri teh kontrolah merijo stopnjo izločanja posameznih elementov iz
odpadne vode. Rezultati teh analiz so za več let prikazani v spodnji tabeli:
Tabela 2.1.1: Letni povprečni učinek čiščenja
Parameter

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

KPK

63,6%

97,4%

98,1%

99,0%

97,6%

97,2%

96,5%

BPK5

65%

98,8%

99,4%

99,4%

99,2%

99,1%

99,2%

Fosfor

61,4%

84,9%

89,7%

83,5%

81,1%

82,0%

76,7%

Nskup

58,9%

79%

92,7%

85,2%

83,5%

82,1%

85,5%
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Procent očiščenosti ali izločitve nam kaže, da čistilna naprava deluje stabilno in kvalitetno, ter da
so iztočne vode iz ČN očiščene pod mejami, katere nam dovoljuje država s predpisanimi izpusti.
2.2.2 Mulj
Na deponije nenevarnih odpadkov ni dovoljeno odlagati ostankov čiščenja na čistilni napravi
Bled. Trenutno nam ostanke (mulj, ostanki z grabelj) odvaža podjetje Saubermacher, dočim
komunalne odpadke, katerih pa je minimalno, odvaža Infrastruktura Bled.
V letu 2013 je na čistilni napravi Bled nastalo 528 m3 blata in ca. 15 t odpadkov z grabelj. Cene
odvoza odpadkov iz čistilnih naprav nenehno naraščajo, saj Slovenija nima sistematsko rešenega
odstranjevanja teh odpadkov.
2.2.3 Fekalije
V letu 2013 je bilo na ČN pripeljanih 300 m3 fekalij iz občine Bled in Gorje. V letu 2014 bomo
pričeli s sistematičnim odvozom grezničnih gošč v skladu s uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba prepisuje praznjenje pretočnih greznic vsaka 3
leta. Stroške prevoza, čiščenja in ravnanja z blatom plača vsak lastnik objekta.
2.3 Nadzor čistilne naprave
2.3.1 Vzorčenje
Odpadne in očiščene odpadne vode nadzira pooblaščen nadzor s strani države, obenem pa
analizo opravljamo tudi sami, kajti le tak način omogoča reden nadzor nad delovanjem čistilne
naprave ter pravočasne korekture procesa čiščenja.
Tak način dela in kontrole nam omogoča visoko stopnjo zanesljivosti ter dobre rezultate
čiščenja.
Rezultati državnih monitoringov so analizirano ter prikazani v letnem poročilu. Vsi podatki so
arhivirani na ČN, kjer je mogoče vsa poročila dobiti na vpogled.
Dotok komunalnih odpadnih voda
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Količina
odplak [m³]
99.424
89.582
172.974
124.955
124.434
100.580
74.854
80.297
84.248
82.754
144.804
142.523

KPK
[mg/l]
557
1.077
1.760
330
345
330
636
549
480
330
143
246
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BPK5
[mg/l]
243
624
755
116
180
206
366
198
206
131
59
149

Nskup
[mg/l]
34,6
35,7
50,2
17,3
29,1
61
52,6
56,7
33,7
27,7
18,4
19,7

Pskup
[mg/l]
6
5,5
7,75
3,36
4,26
4,96
7,23
8,31
6,49
4,45
3,06
3,57

Ta tabela prikazuje izpustne vrednosti v vodotok Savo Bohinjko. Vse vrednosti so absolutno pod
dovoljeno vrednostjo, kar dokazuje kvalitetno delovanje čistilne naprave.
Vrednosti v izpustu komunalne čistilne naprave Bled
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2.4

KPK
[mg/l]
60
30
30
30
30
30
30
46
30
30
30
30

BPK5
[mg/l]
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3

Nskup
[mg/l]
8,3
5,9
6,8
5,5
6,2
3
6,6
4,5
3
3
3
5,2

Pskup
[mg/l]
1,2
0,74
0,91
0,67
0,83
1,3
1,3
2,9
2,07
0,98
1,22
1,17

Vodenje vzdrževanja

Kanalizacijski sistem Bled je v letu 2013 deloval brez večjih težav. Za zagotavljanje takšnega
stanja pa je potrebno redno preventivno čiščenje in kontrola črpališč in sistema. V občini
mesečno čistimo črpališča. Za čiščenje smo porabili ca. 590 ur.
Kljub preventivnemu čiščenju pa smo zabeležili 15 okvar.
Največ težav s črpališči je na območju Ribna, Bodešč in Koritna. Vzrok zamašitev so predmeti, ki
ne sodijo v kanalizacijo (obutev, obleka, žične krtače). Na vseh črpališčih, na katerih je prišlo do
okvare, smo remontirali, obnovili tudi črpalke.
Na kanalizacijskem sistemu smo sanirali tudi večje število vdorov in razpok ob jaških.
Preventivno pa je bilo potrebno očistiti 5 km kanalizacijskih cevi in sicer Pod stražo, Vintgar,
Ribno, Bodešče in traso mimo nogometnega igrišča.
Centrala čistilna naprava je delovala neprekinjeno, brez večjih težav. Opravljena so bila vsa
preventivna vzdrževalna dela in meritve. Vse iztočne vrednosti na čistilni napravi so bile v
okviru zakonsko prepisanih.
Sistem kot celota deluje stabilno in izpolnjuje vse z zakonom predpisane parametre. Vzdrževanje
sistema je kvalitetno, kar zagotavlja nemoteno delovanje, kar dokazujejo tudi rezultati
monitoringov, ki jih mesečno opravljajo državni pooblaščeni zavodi.
Izdelano, maja 2014
WTE Projektna družba Bled d.o.o.
Robert Bizjak
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12) Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se seznani s poročilom koncesionarja
Petrol za leto 2013.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Damjan Mulej, direktor podjetja Eltec Petrol
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UVOD
Za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave na območju Občine Bled je bila dne 01.10.2012 sklenjena koncesijska pogodba za
opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled št. 410-32/2012-17 (v nadaljevanju koncesijska pogodba) med
Občino Bled in koncesionarjem Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Koncesijska
pogodba je sklenjena za določen čas, za obdobje petnajst (15) let.
Družba Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana kot nominiran poslovodeči partner in Eltec
Petrol d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260 Bled kot partner, sta dne 14.05.2012 sklenila konzorcijsko
pogodbo o skupni izvedbi ponudbe za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev
koncesije za opravljanje lokalne GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled.
V okviru projekta Prenova javne razsvetljave v Občini Bled je bila izvedena energetska sanacija
javne razsvetljave. Vzpostavljen je sistem upravljanja z javno razsvetljavo ter Center za prijavo
napak obratovanja javne razsvetljave.
Z zaključkom izvedbenih del prenove javne razsvetljave v Občini Bled in v skladu s Koncesijsko
pogodbo je konzorcij pričel z izvajanjem gospodarske javne službe, ki je predmet koncesijske
pogodbe. V skladu z določili 48. člena koncesijske pogodbe, je koncesionar vsako leto do 31.03.
dolžan pripraviti letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe.
Koncesionar je s pogodbo zagotovil znižanje stroškov na obstoječi razsvetljavi na 90%
referenčnih stroškov, oziroma 10% znižanje od izhodišča (leto 2010).
Izhodišče: skupni stroški tekočega vzdrževanja in stroški za električno energijo (poraba v tem
letu 547.294 kWh) so znašali 103.600 € z DDV, od tega za tekoče vzdrževanje 33.000 €, ostalo
za električno energijo. Povprečna cena električne energije z DDV je znašala 0,129 €/kWh.
Podatkov o intervencijah za izhodiščno leto posebej ni.
Zagotovitev koncesionarja – pogodbeno dogovorjena določila:
Maksimalna poraba elektrike na obstoječi razsvetljavi: 381.080 kWh
Skupni stroški (90% referenčnih stroškov) z DDV: 93.240 € ob isti ali nižji povprečni ceni
električne energije
Plačila koncesionarju v letu 2013:
Stroški za storitev GJS javne razsvetljave so v letu 2013 znašali:
brez DDV
z DDV
(opomba: DDV je 2% višji od izhodiščnega)
Strošek električne energije
Obstoječa razsvetljava
Novo instalirana razsvetljava

42.526 €
51.881 €
38.107 €
46.490 €
4.419 €
5.391 €

Koncesijska dajatev

45.067 €

54.982 €

SKUPAJ PLAČILO koncesionarju

87.593 €

106.863 €
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Pri tem je potrebno poudariti, da je v postavki skupaj plačilo koncesionarju zajeto tudi plačilo za
novo instalirano moč skladno s pogodbo. Do konca leta 2013 se je obseg javne razsvetljave
namreč povečal za 19,58 kW priključne moči oziroma 36.743 kWh, kar pomeni povečanje za
23,0% izhodiščne moči oziroma 10,4% porabe.
Povprečna cena električne energije je bila v letu 2013 0,1203 €/kWh brez DDV oz.
0,1468 €/kWh z DDV, kar pomeni, da je bila za 13,8% višja od izhodiščne cene.
Dodatni stroški Občine Bled za javno razsvetljavo so znašali v letu 2013 skupaj 8.803 € brez
DDV oziroma 10.739 € z DDV in so v nadaljevanju podrobneje razčlenjeni (intervencijsko
vzdrževanje oz. poškodbe, dodatno čiščenje in dodatna novoletna razsvetljava). Te stroške bi v
vsakem primeru Občina nosila sama.
AKTIVNOSTI IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Vsebina gospodarske javne službe »dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne
razsvetljave« je opredeljena v 6. členu koncesijske pogodbe in obsega dobavo in postavitev
naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno
vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njihovo
tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave
in s tem povezane druge obveznosti koncedenta, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe
električne energije in stroškov rednega vzdrževanja.
Dela, ki jih je koncesionar dolžan opraviti v skladu s 6. členom koncesijske pogodbe, so sledeča:
 dobava, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk s svetilnostjo, ki ustreza obstoječim,


dobava, postavitev in zamenjavo drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter
svetlobnih znakov,



popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,



redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece,



vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih
znakov, ki so vezani na javno razsvetljavo,



intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,



po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave,



vodenje katastra javne službe in kontrolne knjige,



pripravo predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi koncedenta,
vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije,



priprava poročila o realizaciji letnega programa,



izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave,



dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave,



priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah,
objektih in omrežju javne razsvetljave,



vzpostavitev energetskega knjigovodstva in vodenje evidence o porabljeni energiji po
posameznih odjemnih mestih.
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Tekoče vzdrževanje
Za namene trajnega in nemotenega izvajanja javne službe ter zagotavljanja delovanja sistema v
skladu s cilji zagotavljanja prihranka se na javni razsvetljavi redno opravljajo vsa vzdrževalna
dela za nemoteno delovanje le-te ter vsi ukrepi potrebni za prihranek energije. Kot tekoče
vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave se izvajajo naloge kot so opredeljene
v koncesijski pogodbi in njenih prilogah.
Učinek zmanjšanja porabe električne energije ob hkratni zagotovitvi enake svetilnosti oz. stroški
rednega izvajanja gospodarske javne službe se obračunavajo mesečno po formuli opredeljeni v
28. členu koncesijske pogodbe, ki glasi:

SUM = (RP x PC + RV) x 0,9 + (NP x PC) + NV

SUM
PC

RP
NP
RV
NV
K

= letno plačilo koncedenta
= povprečna cena električne energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh), ki vsebuje
vse stroške energije, omrežnine in drugih dajatev, določenih s strani države brez DDV,
ki pa v delu formule, ki se nanaša na prihranek, ne more biti nižja od povprečne cene
na dan objave razpisa
= referenčna poraba (v kWh) električne energije, razvidna iz podatkov (računov)
koncedenta in znaša 547.294 kWh letno
= poraba na novoinstalirani moči
= referenčni stroški vzdrževanja, razvidni iz podatkov (računov) koncedenta in znašajo
33.000 € letno
= stroški vzdrževanja novoinstalirane razsvetljave
= količnik 0,9 predstavlja delež neto prihranka koncedenta

S povečevanjem novoinstalirane moči se stroški izvajanja gospodarske javne službe sorazmerno
povečujejo v skladu s formulo 28. člena koncesijske pogodbe.
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 Stroški rednega izvajanja gospodarske javne službe v obdobju od 01.01. do 31.12.2013
znašajo:

2013

MESEČNI STROŠEK REDNEGA IZVAJANJA GJS

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

€
€

-

12.425,30 €
5.000,07 €
1.409,12 €
4.768,24 €
4.740,50 €
4.391,88 €
4.098,51 €
3.582,63 €
3.633,34 €
3.069,03 €

SKUPAJ REDNO IZVAJANJE GJS (brez DDV)

47.118,62 €

 Obračun rednega izvajanja GJS za leto 2013
Pri rednem mesečnem obračunu smo v mesecu februarju 2014 izvedli poračun porabljene
električne energije za leto 2013, pri čemer je znesek vračila Občini Bled znašal 4.982,85 €, v
mesecu marcu 2014 pa še obračun za porabljeno električno energijo na novoinstalirani moči
in stroške vzdrževanja na novoinstalirani moči. Premalo zaračunan znesek za leto 2013
znaša 2.931,51 €.
2014

OBRAČUN REDNEGA IZVAJANJA GJS za 2013
-

JANUAR

€

FEBRUAR

preveč zaračunano (električna energija)

MAREC

premalo zaračunano (raba električne
2.931,51 €
energije in vzdrž. na novoinstal. moči)

OBRAČUN REDNO IZVAJANJE GJS (brez DDV)

4.982,85 €

- 2.051,34 €

Stroški rednega izvajanja gospodarske javne službe v obdobju od 01.01. do 31.12.2013 tako
skupaj znašajo:

SKUPAJ REDNO IZVAJANJE GJS v 2013 (brez DDV)

45.067,28 €

Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje
Za intervencijsko in investicijsko vzdrževanje Občina Bled zagotavlja lastna sredstva, ki so
predvidena in planirana tudi v letnem programu izvajanja gospodarske javne službe.
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V intervencijsko in investicijsko vzdrževanje so zajeta vsa vzdrževalna dela, ki so potrebna za
normalno funkcioniranje javne razsvetljave in niso zajeta pod redno tekoče vzdrževanje.
 Stroški intervencijskega in investicijskega vzdrževanja gospodarske javne službe v obdobju
od 01.01. do 31.12.2013 znašajo:

2013
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

MESEČNI STROŠEK INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA
GJS
- €
- €
1.880,85 €
291,11 €
351,10 €
203,55 €
121,55 €
238,55 €
- €
322,28 €
- €
-

INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE GJS (brez DDV)

€

3.408,99 €

 Strošek obrezovanja drevja in barvanja kandelabrov

OBREZOVANJE DREVJA IN BARVANJE KANDELABROV
(brez DDV)

1.928,56 €

 Strošek montaže, vzdrževanja in demontaže novoletne okrasitve

NOVOLETNA OKRASITEV (brez DDV)

3.465,89 €

Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje v letu 2013:
SKUPAJ INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE v 2013
(brez DDV)
Nove investicije

8.803,44 €

Nove investicije postavitve javne razsvetljave v letu 2013 koncesionar ni izvajal.
Vse novogradnje javne razsvetljave so se izvajale v obsegu, ki jih je določila občina. Izvajalce je
na razpisih izbrala Občina Bled.
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Investicije postavitve nove razsvetljave v letu 2014 so planirane in opredeljene v letnem
programu izvajanja gospodarske javne službe v Občini Bled za leto 2014.
Investicije postavitve in obnove javne razsvetljave zaradi višje sile
V letu 2013 je na območju Občine Bled prišlo do poškodb in kraje kandelabrov javne razsvetljave
na osmih lokacijah. Vse poškodbe javne razsvetljave, je koncesionar saniral in postavil v
normalno obratovanje.

Poškodbe

Datum poškodbe

Lokacija poškodbe

Stroški sanacije

1. poškodba

9.4.2013

Riklijeva cesta 4

2.121,61 €

2. poškodba

13.4.2013

Cesta svobode - pod parkiriščem
618,30 €
avtobusov pod hotelom Krim

3. poškodba

17.6.2013

Sprehajalna pot ob jezeru, pod
8.587,45 €
Promenado - Proti Festivalni dvorani

4. poškodba

28.6.2013

Velika Zaka - poleg stopnic tribune

1.801,28 €

5. poškodba

23.7.2013

Grajska cesta 24

1.828,49 €

6. poškodba

23.7.2013

Grajska cesta 20

512,66 €

7. poškodba

26.6 2013

V bližini Veslaške promenade 8

336,84 €

8. poškodba

30.10.2013

Od vile Prešeren - ob jezeru do Casino,
32.995,39 €
mimo Toplic do glavne ceste

STORŠKI SANACIJE SKUPAJ (brez DDV)

48.802,02 €

Stroške poškodb, kjer so bili povzročitelji znani, je poravnal koncesionar v skladu s koncesijsko
pogodbo iz naslova zavarovanja opreme javne razsvetljave.
Stroške poškodb, kjer povzročitelj ni bil poznan, je poravnala Občina Bled.
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STROŠKI IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE TER ANALIZA PRIHRANKOV
Stroški in poraba električne energije:
Podatki so zbrani iz položnic in odčitkov električne energije iz energetskega knjigovodstva in
zajemajo 33 merilnih mest za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013 (skupaj z novo priključno
močjo).
PRIŽIGALIŠČE

NASLOV

RABA
EL. ENERGIJE

STROŠEK
EL. ENERGIJE

01 - Koritno

Koritno BŠ, Bled

4.931

593

02 - Bodešče
03 - Ribno vas

Bodešče BŠ, Bled
Savska cesta BŠ, Bled

2.959
11.598

400
1.449

04 - Selo

Selo pri Bledu BŠ, Bled

2.712

377

05 - Obrne
06 - Mlino

JR Obrne BŠ, Bohinjska bela
Cesta svobode BŠ, Bled

1.664
23.657

218
2.627

08 - Boh. Bela kolodvor
09 - Kupljenik

Bohinjska bela BŠ, Bled
Kupljenik BŠ, Bled

3.228
4.245

427
516

10 - Vila Bled

Cesta svobode BŠ, Bled

7.327

1.031

11 - Zaka camp
12 - Regatni center

Kidričeva cesta BŠ, Bled
Kidričeva cesta BŠ, Bled

1.692
4.707

480
664

13 - Zaka
14 - Kolodvorska

Župančičeva cesta BŠ, Bled
Kolodvorska cesta BŠ, Bled

2.560
13.390

565
1.601

15 - Astoria (Svoboda)
16 - Grič

Prešernova cesta BŠ, Bled
Grič BŠ, Bled

33.129
8.189

3.616
911

17 - Želeče

Ljubljanska cesta BŠ, Bled

24.602

2.608

18 - Jelovica
19 - Grad

Cesta svibode BŠ, Bled
Grajska cesta BŠ, Bled

12.508
1.481

1.537
298

20 - Krim
30 - Sebenje

Ljubljanska cesta BŠ, Bled
Sebenje BŠ, Bled

7.942
5.619

956
605

31 - Zasip

Blejska cesta BŠ, Bled

843

397

32 - Zasip n.n.
33 - Partizanska

Ledina BŠ, Bled

13.349
0

1.663
0

34 - Zelenica
35 - Jarše

Koritenska cesta BŠ, Bled
Jarška cesta BŠ, Bled

2.144
25.807

525
2.837

37 - Ključe
38 - Zagorice

Jermanka BŠ, Bled
Kajuhova cesta BŠ, Bled

20.576
33.988

2.326
3.525

39 - Dobe

Finžgarjeva cesta BŠ, Bled

5.741

876

40 - Rečica
41 - Kazina

Kolodvorska cesta BŠ, Bled

11.790
0

1.467
0

42 - Lisičja farma
43 - Bohinjska Bela - Vas

Pot na Lisice BŠ, Bled
Bohinjska bela BŠ, Bohinjska bela

2.725
23.420

581
2.400

45 - Bodešče na pečeh

Bodešče BŠ, Bled

1.836

291

48 - Pod gradom
Blejski otok

Kidričeva cesta BŠ, Bled
Otok BŠ, Bled

23.573
9.710

2.563
1.597

353.642 kWh

42.526,92 €

Analiza prihrankov:
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Po prenovi javne razsvetljave v Občini Bled je bilo pripravljeno poročilo UJR1 za Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. Analiza prihrankov je pripravljena na osnovi
podatkov poročila UJR1.
Leto pred prenovo
št. odjemnega mesta
(podatki SODO)

Leto 2013, prvo leto po prenovi

Poraba
(v MWh)

Stroški
Poraba
(v 1000
(v MWh)
€)

0 - Prižigališče

2,024

0,243

1 - Koritno

5,768

0,692

4,931

2 - Bodešče

3,542

0,425

3 - Ribno vas

13,345

1,601

4 - Selo

4,338

5 - Obrne

Stroški
(v 1000 Pojasnilo
€)

Izračun
letne
porabe po
prenovi
(MWh)

Pridruženo k 15-Svoboda

2,024

0,5930

01 - Koritno

5,044

2,959

0,4002

02 - Bodešče

2,332

11,598

1,4486

03 - Ribno vas

9,232

0,521

2,712

0,3766

04 - Selo

3,372

1,967

0,236

1,664

0,2182

05 - Obrne

1,240

6 - Mlino

14,546

1,746

23,657

2,6266

06 - Mlino

8,440

8 - Boh. bela kolodvor

4,400

0,528

3,228

0,4266

08 - Boh. Bela kolodvor

2,508

9 - Kupljenik

4,400

0,528

4,245

0,5165

09 - Kupljenik

2,464

10 - Vila Bled

4,365

0,524

7,327

1,0309

10 - Vila Bled

3,640

11 - Zaka camp

6,156

0,739

1,692

0,4803

11 - Zaka camp

4,436

12 - Regatni center

2,394

0,287

4,707

0,6637

12 - Regatni center

1,424

13 - Zaka

4,110

0,493

2,560

0,5651

13 - Zaka

3,668

14 - Kolodvorska

16,522

1,983

13,390

1,6012

14 - Kolodvorska

10,368

15 - Svoboda

101,028

12,123

33,129

3,6158

15 - Astoria (Svoboda)

83,040

16 - Grič

11,260

1,351

8,189

0,9114

16 - Grič

7,628

17 - Želeče

70,022

8,403

24,602

2,6081

17 - Želeče

31,140

18 - Jelovica

14,564

1,748

12,508

1,5373

18 - Jelovica

8,352

19 - Grad

12,540

1,505

1,481

0,2978

19 - Grad

12,540

20 - Krim

19,527

2,343

7,942

0,9561

20 - Krim

10,520

30 - Sebenje

17,050

2,046

5,619

0,6047

30 - Sebenje

10,472

31 - Zasip

16,161

1,939

0,843

0,3973

31 - Zasip

12,136

33 - Partizanska

14,872

1,785

0,000

0,0000

Priključeno na 37-Ključe

9,548

34 - Zelenica

3,467

0,416

2,144

0,5254

34 - Zelenica

2,500

35 - Jarše

27,610

3,313

25,807

2,8368

35 - Jarše

18,040

37 - Ključe

22,119

2,654

20,576

2,3256

37 - Ključe

14,660

38 - Zagorice

41,879

5,026

33,988

3,5249

38 - Zagorice

34,460

39 - Dobe

7,344

0,881

5,741

0,8760

39 - Dobe

6,132

40 - Rečica

13,200

1,584

11,790

1,4671

40 - Rečica

7,244

41 - Kazina

10,837

1,300

0,000

0,0000

Priključeno na 19-Grad

6,240

42 - Lisičja farma

2,200

0,264

2,725

0,5813

42 - Lisičja farma

1,320

43 - Bohinjska Bela - Vas

24,037

2,884

23,420

2,3998

43 - Bohinjska Bela - Vas

16,184

45 - Bodešče na pečeh

4,400

0,528

1,836

0,2906

45 - Bodešče na pečeh

3,432

48 - Pod gradom

9,900

1,188

23,573

2,5629

48 - Pod gradom

9,900

49 - Športno igrišče Bled

15,400

1,848

0,000

0,0000

Ni priključen na JR

15,400

Skupaj ves odjem

547,294 65,675

330,583 39,266
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381,080

Z izvedbo investicije je doseženo zmanjševanje operativnih stroškov, saj novo vgrajene svetilke
javne razsvetljave za svoje delovanje potrebujejo bistveno manj električne energije ob
zagotavljanju boljših svetlobno-tehničnih pogojev osvetljevanja. Skupna poraba električne
energije svetilk javne razsvetljave je pred sanacijo znašala 547.294 kWh/letno, po izvedbi
sanacije pa je predvidena poraba električne energije 381.080 kWh/letno. Navedeno pomeni, da
je iz naslova novo vgrajenih svetilk javne razsvetljave predvidena za 166.214 kWh/letno nižja
poraba električne energije, kar predstavlja 30,37% prihranek, glede na porabo električne
energije pred izvedeno sanacijo.
Poraba v letu 2013 (prvo leto po prenovi) znaša 330.583 kWh, kar predstavlja 39,6% prihranek
glede na porabo pred izvedeno sanacijo.
ZAKLJUČEK
Iz poročila za prvo obračunsko obdobje je razvidno, da se vsa dela gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled izvajajo skladno z
določili koncesijske pogodbe.
Za evidenco in spremljanje porabe energije na objektih javne razsvetljave imamo vzpostavljen
sistem energetskega knjigovodstva, v katerega se stroški in poraba električne energije vnašajo
mesečno. Odčitavanje porabe električne energije na posameznih merilnih mestih se izvaja
samodejno, podatki pa se prenesejo v energetsko knjigovodstvo.
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13) Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se seznani s poročilom koncesionarja
Adriaplin za leto 2013.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Alojz Babič, Adriaplin
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14) Seznanitev z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in
Bohinj za leto 2013 in Seznanitev z Občinskim programom varnosti

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled se seznani z delovanjem Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj za leto 2013 in z
Občinskim programom varnosti.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: mag. Primož Lah, vodja MIR Bled in Bohinj
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Številka: 032-3/2013-15
Datum: 13.02.2014

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
OBČIN BLED IN BOHINJ V LETU 2013
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1. SPLOŠNO
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj je bil ustanovljen 09/2009 na podlagi Odloka o
ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (v nadaljevanju MIR1) (Uradni list RS, št. 63/2009). Sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupnega
medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, številka 034-5/2009 z dne
07.08.2009, v 13. členu določa, da je MIR-1 dolžan občinama ustanoviteljicama poročati o svojem delu. V
ta namen vodja MIR-1 pripravi letno poročilo za preteklo leto in ga do 28. 2. posreduje županoma
ustanoviteljic. S poročilom se mora seznaniti tudi občinski svet ustanoviteljic skupnega organa.
Letno poročilo o delu MIR-1 za leto 2013 je pripravljeno na podlagi zgoraj navedenih aktov. Zajema
vsebinske sklope o delu inšpektorata, redarstva, zaščite in reševanja ter finančno poročilo.
Ključni cilji MIR-1 za leto 2013, opredeljeni v letnem načrtu dela, so bili razširitev področij nadzora, dvig
nivoja preventivne dejavnosti, optimizacija delovnih procesov in racionalizacija delovanja. Vsi navedeni
cilji so bili realizirani, naloge pa so bile opravljene profesionalno, zakonito, strokovno in v skladu s
pooblastili.
Poleg nadzora predpisov s področja prometa, sta inšpektorat in redarstvo skladno s svojimi pristojnostmi
v letu 2013 glede na leto prej, razširila področje nadzora na odpadke, čiščenje in odvajanje komunalnih
voda, občinske ceste, javni red in mir ter plovbni režim.
V MIR-1 je bilo od 01.01.2013 do 31.01.2013 sistemiziranih je 9 delovnih mest in sicer 2 uradniški delovni
mesti na položaju, 6 uradniških delovnih mest in 1 strokovno tehnično delovno mesto. Ker je bilo na
podlagi analize delovnih procesov konec leta 2012 ugotovljeno, da se naloge podvajajo, so bili izvedeni
postopki za zagotovitev optimizacije in racionalizacije dela, zato je bilo s 01.02.2013 ukinjeno delovno
mesto vodje redarstva. Kljub dejstvu, da je bilo sistemiziranih 6 delovnih mest za občinske redarje, so v
turistične sezone so naloge na terenu opravljali štirje, saj je bila enemu razveljavljena pogodba o
zaposlitvi, eden pa je bil dalje časa bolniško odsoten. V nasprotju s preteklimi leti v času poletne turistične
sezone v okviru MIR-1 niso bili zaposleni študentje (prej 2), ampak so vsa pomožna dela opravljali redarji
sami.
V okviru izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja je en redar opravil osnovno strokovno
usposabljanje in preizkus znanja. Vsi zaposleni so se udeležili usposabljanj iz predpisov, ki so se
spremenili v letu 2013 in so bili izvedeni pri zunanjih izvajalcih oziroma interno.
Zaradi izražene želje Občine Železniki po priključitvi skupni občinski upravi na področju inšpektorata in
redarstva, so bile v času od septembra do decembra 2013 izvedene številne aktivnosti v zvezi s pripravo
odloka o ustanovitvi skupnega organa in sporazuma o medsebojnih razmerjih, izdelani finančni in
kadrovski načrti, spremenjen akt o sistemizaciji delovnih mest ter vzpostavljeni pogoji za vodenje in
odločanje v prekrškovnih postopkih v Občini Železniki.
V letu 2013 je bil narejen kvalitativni in kvantitativni dvig nivoja preventivne dejavnosti. Dnevno se je
izvajal nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa na varnih šolskih poteh, območjih
umirjenega prometa in območjih za pešce ter nadzor varnostno ogroženih območij s ciljem preprečevati
škodljiva ravnanja skupin in posameznikov, ki se na javnem kraju nedostojno, nasilno in drzno vedejo,
uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo hrup, uničujejo občinsko premoženje.
Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob
večjih prireditvah. Pri tem je bilo okrepljeno sodelovanje s Policijsko postajo Bled in varnostno službo
Stinger.
Samostojno in z mešanimi policijsko-redarskimi patruljami (s PP Bled) so bili redarji vključeni v
nacionalne preventivne akcije, v katerih so nadzirali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, varnostnega
pasu, varnost pešcev in kolesarjev ter varnost šolskih poti. MIR-1 je svojo nerepresivno vlogo v skupnosti
med drugim okrepil tudi s pripravljenostjo za uporabo AED naprave (defibrilatorja), ki se uporablja za
ukrepanje ob srčnem zastoju, s katero je Civilna zaščita Občine Bled opremila eno službeno vozilo.
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2. INŠPEKTORAT
Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov in občinskih predpisov in
drugih aktov občin ustanoviteljic s področij občinskih cest, turistične takse, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, plovbnega režima, oskrbi s
pitno vodo oziroma drugih področij na podlagi občinskih in drugih aktov. Inšpekcijsko nadzorstvo
neposredno opravlja inšpektor kot uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z
zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
Skladno z določili Zakona o inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat tudi odgovarjal na pisna vprašanja
posameznikov, podjetij in institucij, ki so se nanašala na delovanje inšpekcije in preko medijev obveščal
javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov. Gre za oblike
preventivnega delovanja s ciljem zagotovitve spoštovanja predpisov.
Inšpektorat je skupno vodil 251 upravnih postopkov, kar je 52,12% več kot v letu 2012, od tega 127 na
Bledu in 124 v Bohinju. Večinoma so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili v roku, ki jim ga je v
zapisniku določil inšpektor, zato vodenje nadaljnjih upravnih in prekrškovnih postopkov ni bilo potrebno.
V letu 2013 je bilo težišče aktivnosti na nadzoru spoštovanja Zakona o spodbujanju razvoja turizma (114
zadev) zaradi kršitev določil o vodenju evidenc ter o poročanju o opravljenih nočitvah in odvajanju
pobrane turistične takse, pri čemer je bil poudarek na odkrivanju subjektov, ki dejavnost opravljajo na
črno. V nadzorih so sodelovali pripadniki PP Bled in PPIU Kranj, Carine in davčni inšpektorat. V splošnem
je mogoče ugotoviti, da je stanje glede na leto 2012 boljše, kar gre v veliki meri pripisati okrepljeni
preventivni dejavnosti. Kljub temu so bili evidentirani 3 subjekti, ki so opravljali dejavnost oddajanja
namestitvenih kapacitet, turistične takse pa več let niso oddajali. V skupnih nadzorih s PPIU so bile
ugotovljene 3 kršitve Zakona o prijavi prebivališča; postopke v zvezi s tem vodi policija. Zaradi kršitev
predpisov s področja davkov je inšpektorat davčnemu uradu posredoval 6 predlogov za uvedbo
prekrškovnega postopka.
Na področju nadzora občinskih cest (60 zadev) je največ ugotovljenih kršitev zaradi vegetacije na
zemljiščih ob občinskih cestah, ki ni bila urejena in je segala v cestno telo, zaradi česar je zmanjševala
njeno preglednost oziroma ogrožala, ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej. Zaradi odvajanja
meteornih voda na cestišče je bilo zoper lastnike nepremičnin ob občinski cesti uvedenih 8 postopkov,
zaradi posegov v varovalni pas ceste 6 postopkov in postavitve predmetov na cestišče 2 postopka. V enem
primeru je inšpektorat obravnaval prijavo zapore ceste v nasprotju z izdanim dovoljenjem. Prav zapore
občinskih cest zaradi prireditev je področje, kjer je kršitev bistveno več in čemur bo namenjena večja
pozornost v letu 2014. MIR-1 je Inšpektoratu RS za promet, energijo in prostor posredoval 3 prijave
zaradi nevarnega objekta ob cesti oziroma posega v varovalni pas občinske ceste, ter podal 1 predlog za
uvedbo prekrškovnega postopka.
V mesecu marcu in aprilu je MIR-1 v Občini Bohinj izvajal nadzor spoštovanja Odloka o javnem redu in
miru v Občini Bohinj v delu, ki določa obveznost lastnikov ob javnih cestah, da na objekte namestijo
snegobrane. Ugotovljenih je bilo 71 kršitev, lastnikom objektov je bil posredovan poziv, da nepravilnosti
do 01.10.2013 odpravijo. V 33 primerih so lastniki namestili snegobrane sami, eden je nepravilnosti
odpravil po izdani inšpekcijski določbi.
Zaradi nepravilnega shranjevanja plovil na obali Bohinjskega jezera je bilo v januarju 2013 uvedenih 9
prekrškovnih postopkov; večine lastnikov 51 plovil ni bilo mogoče odkriti. Odlok o javnem redu in miru, ki
sicer prepoveduje shranjevanje plovil na obali od 01.11. do 31.03., ni omogočal hitrega in učinkovitega
postopka odstranitve, zato jih do roka ni bilo mogoče odstraniti. S sprejetjem Odloka o plovbnem režimu v
Občini Bohinj je MIR-1 dobil ustrezno podlago za ukrepanje, zato so bila plovila, ki so bila shranjena na
obali od 01.11.2013 dalje, v decembru 2013 evidentirana, lastniki pa pozvani k odstranitvi. V januarju
2014 je bilo odstranjenih 12 plovil.
Na področju ravnanja z odpadki so bile obravnavane 4 prijave, v zvezi z ugotovljenimi kršitvami se
okoliščine še ugotavljajo. Število evidentiranih kršitev ne odraža obsega problema, pač pa je posledica
dejstva, da se nadzor na tem področju ni izvajal. V letu 2013 smo zato okrepili sodelovanje z
Infrastrukturo Bled ter se povezali z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica, ki relativno uspešno obvladuje problematiko ločevanja odpadkov v Kranjski
Gori. Večji obseg aktivnosti je načrtovanih za leto 2014.
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Zaradi odvajanja meteornih voda v fekalno kanalizacijo je inšpektorat prejel prijavo zoper lastnike 9
objektov, v zvezi z navedbami se opravljajo različne poizvedbe. To področje ni ustrezno urejeno, s ciljem
zagotovitve ustreznih pogojev za delo inšpektorata je bil v letu 2013 spremenjen odlok, ki ureja področje
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled, koncesionar pa izdeluje sezname
objektov, kjer priključitev ni izvedena v skladu s predpisi. Pomemben dejavnik, ki vpliva na dinamiko
reševanja problematike, je pridobivanje ustreznih dovoljenj za delovanje kanalizacije.
Upravni in prekrškovni inšpekcijski ukrepi v letu 2013
Občina
Občina
Bled
Bohinj
Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem pregledu
80
34
Odločba za odpravo nepravilnosti
4
1
Odstop zadeve
5
8
Obvestilo kršitelju v prekrškovnem postopku
22
6
Odločba o prekršku
2
3
Plačilni nalog za sodno takso
2
1
Predlog za določitev uklonilnega zapora
1
1
Zahteva za sodno varstvo
2
1
Ukrep

Področje
Turistična taksa
Občinske ceste
Plovbni režim
Namestitev snegobranov
SKUPAJ

Področja inšpekcijskih nadzorov v letu 2013
Občina
Občina
Bled
Bohinj
78
33
49
11
0
9
0
71
127
124
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skupaj

glede na 2012

114
5
13
28
5
3
2
3

-31,01%
-50,00%
+160,00%
+27,27%
-54,54%

skupaj

glede na 2012

111
60
9
71
251

-10,49%
+60,66%

+52,12%

3. REDARSTVO
Na podlagi 3. člena Zakona o občinskem redarstvu so občinski redarji pristojni za izvajanje nalog, katere
jim nalagajo zakoni in občinski predpisi. Skrbijo za javno varnost in javni red na območju občine in sicer
nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih, varujejo ceste in okolje v naseljih ter na občinskih
cestah zunaj naselij, skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah
ter varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino.
Občinsko redarstvo je v letu 2013 evidentiralo 11284 kršitev oziroma 33,58% več kot leta 2012.
Povečanje gre predvsem na račun večje prisotnosti redarjev na terenu, saj je bilo 8396 kršitev (+34,72%
glede na 2012) zaznanih neposredno s strani pooblaščene uradne osebe, 2888 pa s tehničnimi sredstvi
(+30,38% glede na 2012). Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so v ključnih mesecih nadzor
opravljali štirje redarji, v letu 2012 pa šest. Zaradi predpisov, ki določajo maksimalno delovno
obremenitev in obvezen počitek, je bilo v juliju in avgustu 2013 nemogoče zagotavljanje nalog v
potrebnem obsegu, zato so bile določene prioritete glede na stopnjo tveganja in obseg kršitev, večina
aktivnosti pa koordiniranih s Policijsko postajo Bled.

PRIMERJAVA ŠT. EVIDENTIRANIH PREKRŠKOV V OBČINAH
BLED IN BOHINJ
OD LETA 2007 DO LETA 2013 (S HITROSTJO)
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Ena temeljnih nalog občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih
površinah v naseljih ter na občinskih cestah izven naselij. Občinski redarji so večino svojega dela opravili v
okviru nadziranja t.i. mirujočega prometa, pri čemer so evidentirali 8068 prekrškov (71,49% vseh
prekrškov v letu 2013), kar je 45,13% več glede na leto 2012. Pri tem so redarji največ pozornosti
namenili nadzoru plačevanja parkirnine (evidentirali 3204 kršitev) ter tistim nepravilno parkiranim
vozilom, ki so ovirala in ogrožala ostale udeležence v cestnem prometu ali povzročala škodo v naravnem
okolju.
Od aprila do oktobra 2013 je občinsko redarstvo na območju Občine Bled izvedlo 14 dni meritev hitrosti s
samodejno merilno napravo. Evidentiranih je bilo 2888 kršitev (25,59% vseh prekrškov v 2013). V večini
primerov gre za prekoračitve hitrosti do 10 km/h (43,28% oziroma 1250 prekrškov). Delež prekoračitev
hitrosti do vključno 5 km/h je 40,48% (1169 prekrškov), nad 10 do vključno 20 km/h je 14,82% (428
prekrškov), nad 20 km/h do vključno 30 km/h je 1,21% (35 prekrškov) nad 30 km/h pa 0,21% (6
prekrškov).
Občinski redarji so s ciljem preprečevanja vandalizma oziroma zaščite javne infrastrukture vsakodnevno
izvajali nadzore v okolici osnovnih šol in vrtcev, na igriščih, občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih
javnih površinah ter objektih naravne in kulturne dediščine. Večjih kršitev niso zaznali. Večina tovrstnih
dejanj se je zgodila v nočnem času, ko nadzor vršita policija (in varnostna služba na Bledu).
S področja javnega reda in miru je bilo v letu 2013 zaznanih 198 kršitev (-52,75% glede na 2012);
večinoma je šlo za prepovedano kampiranje na javnem kraju ali zasebnem prostoru brez soglasja lastnika
ali posestnika. Število teh kršitev je bilo sicer primerljivo z letom 2012, vendar zaradi manjšega števila
redarjev ni bilo mogoče izvajati nadzorov v potrebnem obsegu. Brez pomoči Policijske postaje Bled, ki je
deloma prevzela izvajanje nadzora samostojno, deloma pa sodelovala v mešanih policijsko-redarskih
patruljah, bi bilo število uvedenih postopkov bistveno nižje.
Glede na izkušnje zadnjih let ugotavljamo, da je potrebno okrepiti delovanje na področjih preprečevanja
nedovoljenega kampiranja, nezakonitega pisanja po objektih in uničevanja občinske infrastrukture ter
nedostojnega vedenja na javnem kraju. Na navedenih področjih je med občani in turisti največ
negodovanja, nezadovoljstva in občutka ogroženosti. Zato bomo na podlagi izkušenj iz preteklega leta
okrepili sodelovanje s policijo pri izvajanju nadzorov na omenjenih področjih.
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Ostale pogostejše kršitve: 59 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo (-19,16% glede na
2012), 20 kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo (-68,75% glede na 2012). Razlog za
zmanjšanje števila evidentiranih prekrškov je v omejitvi izvajanja nadzorov na čas trajanja nacionalnih
preventivnih akcij.
Uporabe prisilnih sredstev s strani redarjev ni bilo. Na podlagi 19. člena Zakona o občinskem redarstvu je
župan obravnaval 1 pritožbo zoper delo občinskega redarja. Med drugim beležimo 1 prekršek
nedostojnega vedenja do uradne osebe.
Evidentirane kršitve redarstva v letu 2013 po področjih
Občina Bled
Občina Bohinj
Skupaj
5053
3015
8068
2888
0
2888
161
37
198
61
69
130
8163
3121
11284

Ukrepi po področjih
Mirujoči promet
Hitrost
Javni red in mir
Ostalo
SKUPAJ

Glede na 2012
+45,13%
+30,38%
-52,75%
-48,81%

V Občini Bled v letu 2013 beležimo porast števila prekrškov glede na leto 2012 in sicer za 53,98%. Skupno
je bilo evidentiranih 8163 kršitev, od tega 5053 na področju mirujočega prometa (61,90% vseh na Bledu),
2888 kršitev s področja hitrosti (35,37%), 161 s področja javnega reda in miru (1,90%) in 61 drugih
kršitev (0,74%).
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Na področju mirujočega prometa gre v večini primerov za kršitve Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih, ki določa plačilo parkirnine 1788 (+182,01% glede na leto 2012), uporabo letne dovolilnice za
parkiranje 487 (+144,72% glede na leto 2012). Poleg navedenih kršitev je bilo evidentiranih 23 primerov
uporabe letnih dovolilnic na vozilih, za katera dovolilnica ni bila izdana. Poostren nadzor plačevanja
parkirnine je bilo težišče dela redarjev v letu 2013, posledici pa sta visoko število evidentiranih kršitev ter
povečanje prihodov s parkirnin.
Poleg navedenih so bile pogoste kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa in sicer neoznačitev prihoda
na območju kratkotrajnega parkiranja (821 kršitev), ustavitev in parkiranje v nasprotju s signalizacijo
(621 kršitev), na prehodu za pešce (252 kršitev), pločniku, drugih prometnih površinah (381 kršitev);
Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih, ki prepoveduje parkiranje v parkih in na zelenicah (190
kršitev).
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Uvedenih je bilo 160 prekrškovnih postopkov (+8,84% glede na leto 2013) zoper osebe, ki so kampirale
na javnem kraju, ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika. V večini primerov gre
za tuje državljane.
Redarstvo je v Občini Bled z junijem 2013 prevzelo upravljanje s parkomati ter oddajo pobrane gotovine
na banko, zaradi česar so se s tega naslova znižali stroški za približno 15.000,00 EUR letno.
V okviru prireditev na Bledu so redarji skrbeli za pretočnost prometa ter javni red in mir, kjer je Občina
Bled ali njeni zavodi nastopala kot organizator, soorganizator ali sponzor (pustne prireditve, Pokal Bleda v
zimskem plavanju, praznik Občine Bled, Čarobni dan, Blejski dnevi in blejska noč, Krog prijateljstva,
silvestrovanje). S policijo so redarji sodelovali pri zaporah cest in parkirišč ob protokolarnih obiskih v
občini (Strateški forum ipd.).
V letu 2013 so redarji z Zavetiščem za živali Perun sodelovali v preventivni akciji sterilizacije in kastracije
prostoživečih mačk (26 živali) ter odlova potepuških psov (13 živali) v Občini Bled.

Evidentirane kršitve redarstva v letu 2013 v Občini Bled (po predpisih)
Predpis
Št. kršitev
odlok 17/1 plačevanje parkirnine
1788
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 5 km/h do 10 km/h
1234
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 5 km/h
1166
ZPrCP 68/2 parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja
821
ZPrCP 65/4/21 ustavitev in parkiranje v nasprostju s signalizacijo
621
odlok 19/7 uporaba letne dovolilnice za parkiranje
487
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 10 km/h do 20 km/h
417
ZPrCP 65/4/15 ustavitev in parkiranje na prometnih površinah
381
ZPrCP 65/4/1 ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce
252
odlok 9/1/2 ustavitev in parkiranje v parkih in na zelenicah
190
ZJRM 18/1 nedovoljeno kampiranje
160
ZPrCP 65/4/12 ustavitev in parkiranje na vozišču, brez ločilnih črt
91
ZPrCP 65/4/8 ustavitev in parkiranje na mestu za avtobuse
63
ZPrCP 65/4/20 ustavitev in parkiranje na območju umirjenega
62
prometa
ZPrCP 65/4/6 ustavitev in parkiranje na križišču
53
odlok 9/1/4 ustavitev in parkiranje na bankinah
47
ZPrCP 98/1 ravnanje v nasprotju s signalizacijo
44
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 20 km/h do 30 km/h
34
ZPrCP 65/3 ustavitev in parkiranje skladno z označbami
32
ZPrCP 65/4/4 ustavitev in parkiranje na kolesarski stezi
32
odlok 19/3 neprenosljivost dovolilnice za parkiranje
23
ZPrCP 35/1 telefon
18
ZPrCP 65/4/17 ustavitev in parkiranje na pp za invalide
14
ZPrCP 65/1 ustavitev in parkiranje na desni
13
ZPrCP 33/1 varnostni pas
9
ZPrCP 65/4/8 ustavitev in parkiranje na vozišču
9
ZPrCP 46/1/1 prekoračitev hitrosti od 30 km/h do 50 km/h
6
ZPrCP 32/2 vožnja v cono za pešce
6
ZPrCP 65/4/18 ustavljanje in parkiranje na intervencijski poti
5
ZJRM 7/2 nedostojno vedenje do uradne osebe
1

Delež
22,13%
15,27%
14,43%
10,16%
7,69%
6,03%
5,16%
4,72%
3,12%
2,35%
1,98%
1,13%
0,78%
0,77%
0,66%
0,58%
0,54%
0,42%
0,40%
0,40%
0,28%
0,22%
0,17%
0,16%
0,11%
0,11%
0,07%
0,07%
0,06%
0,01%

V Občini Bohinj v letu 2013 beležimo rahel padec števila prekrškov glede na leto 2012 in sicer za 0,80%.
Skupno je bilo evidentiranih 3121 kršitev, od tega 3015 na področju mirujočega prometa (96,60% vseh v
Bohinju), 37 s področja javnega reda in miru (1,18%) in 69 drugih kršitev (2,21%). Manjše število
evidentiranih prekrškov je posledica dejstva, da sta nadzor na terenu v času glavne turistične sezone
izvajala samo dva redarja. Obseg kršitev, ki jih nista mogla obravnavati, je bil takrat bistveno večji.
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Na področju mirujočega prometa gre večinoma za kršitve Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera in sicer: 1776 prekrškov zaradi parkiranje izven parkirišč (+2,42% glede na leto 2012)
in 906 prekrškov zaradi neplačevanja nadomestila za parkiranje (+8,37% glede na 2012).
Izrečenih je bilo 37 ukrepov s področja javnega reda in miru (-86,97% glede na leto 2012) zaradi
kampiranja na javnem kraju, ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika. Razloga
za bistven padec števila zaznanih kršitev sta bila število razpoložljivih redarjev za izvajanje nadzorov in
izboljšanje stanja. Za sodelovanje pri izvajanju nadzorov smo zaprosili za pomoč Zavod TNP in PP Bled, ki
so v kritičnih trenutkih v določeni meri prevzeli izvedbo aktivnosti.
V okviru prireditev v Bohinju so redarji skrbeli za pretočnost prometa ter javni red in mir, sodelovali pa so
tudi pri protokolarnih zadevah v občini.

Evidentirane kršitve redarstva v letu 2013 v Občini Bohinj (po predpisih)
Predpis
Št. kršitev
odlok 22/4 parkiranje izven parkirišč
1776
odlok 21/1 plačilo parkirnine
906
ZPrCP 65/4/21 ustavitev in parkiranje v nasprostju s signalizacijo
123
ZPrCP 65/4/8 ustavitev in parkiranje na vozišču
83
ZPrCP 33/1 varnostni pas
50
ZJRM 18/1 nedovoljeno kampiranje
37
ZPrCP 68/2 parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja
31
ZPrCP 65/4/17 ustavitev in parkiranje na pp za invalide
28
ZPrCP 65/4/15 ustavitev in parkiranje na prometnih površinah
26
ZPrCP 65/4/1 ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce
23
ZPrCP 65/4/6 ustavitev in parkiranje na križišču
9
odlok 7/1/6 shranjevanje plovil na obali Bohinjskega jezera
9
ZPrCP 65/4/14 ustavitev in parkiranje na smernem vozišču
5
odlok 5/2 zaračunavanje nadomestila za parkiranje brez soglasja
3
ZPrCP 35/1 uporaba telefona
2
ZPrCP 65/4/4 ustavitev in parkiranje na kolesarski stezi
2
ZPrCP 68/3 parkiranje v nasprotju z označbami
1
ZCes 6/4 označitev gozdne in nekategorizirane ceste
1
ZPrCP 65/4/16 ustavitev in parkiranje na dovozu
1
ZPrCP 65/1 ustavitev in parkiranje na desni
1
ZPrCP 98/1 neupoštevanje signalizacije
1
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Delež
56,96
29,06
3,94
2,66
1,60
1,19
0,99
0,90
0,83
0,74
0,29
0,29
0,16
0,10
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

4.

PREKRŠKOVNI ORGAN

V letu 2013 je bilo izdanih 5101 plačilni nalog (-4,29% glede na 2012) in 349 odločb o prekršku (+66%
glede na 2012). Zaradi prekoračitve hitrosti pa je bilo izdanih 2488 plačilnih nalogov, zaradi ostalih
kršitev pa 2979 plačilnih nalogov. Zoper izdane akte so kršitelji v 6% primerov uporabili pravno sredstvo,
kar je manj kot v letu 2012, ko je bil delež 7,1%. Sodišču je bilo posredovanih 93 zahtev za sodno varstvo,
od tega 19 zahtev za sodno varstvo zoper odločbo oziroma sklep, 1 obdolžilni predlog in 2 predloga za
določitev uklonilnega zapora. Sodišču je bilo posredovanih 13 kopij plačilnih nalogov zaradi prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja.
V letu 2013 je bilo s strani okrajnega sodišča v zvezi z vloženimi zahtevami za sodno varstvo prejetih 65
sodb.
Opravljenih je bilo 5852 poizvedb o kršiteljih na MNZ (+7,39% glede na 2012) in 649 pri drugih
organizacijah (+20,40% glede na 2012).
Upravni enoti Radovljica je bilo posredovanih 100 poizvedb v zvezi z manjkajočimi osebnimi podatki
kršiteljev. Ministrstvu za pravosodje je bilo poslanih 422 zahtev za vpis kazenskih točk.
Skladno z določili Zakona o prekrških so bili štirje predlogi za uvedbo prekrška posredovani drugim
prerškovnim organom: 2 Javnemu zavodu Triglavski narodni park in 2 PP Bled.
Aktivnosti prekrškovnega organa v letu 2013
Aktivnost
Občina Bled
Občina Bohinj
Poizvedbe o kršiteljih pri MNZ
5016
836
Poizvedbe o kršiteljih pri organizacijah
205
49
Zahteve za sodno varstvo
101
4
Ugovori zoper plačilni nalog
142
59
Poslani pozivi za dopolnitve ugovorov
16
7
Zavrženje ugovorov in ZSV
61
24
Izdane odločbe - skupaj
259
90
Izdane odločbe - potrditev globe
126
29
Izdane odločbe – ustavitev oziroma
135
61
opomin
Prejete sodbe in sklepi sodišča
47
18
Izdani plačilni nalogi za plačilo sodne takse
62
37
Predlogi za določitev uklonilnega zapora
1
1
Posredovanje KT na MPJU
422
1
Predlogi za izvršbo pri CURS
1207
260
Drugi koraki v postopku (pojasnila, odgovori
278
96
ipd.)

Skupaj
5852
254
105
201
23
85
349
153
196
65
99
2
440
1467
374

5. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Ključna aktivnost na področju zaščite in reševanja v 2013 je bila izdelava in sprejetje Ocene ogroženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč za območje Občine Bled, ki je kroven dokument in osnova za izdelavo
ostalih načrtov zaščite, reševanja in pomoči. Na podlagi ocene ogroženosti so bili pripravljeni in poslali v
usklajevanje na Upravo RS za zaščito in reševanje občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu, ob
poplavah in oskrbe s pitno vodo.
Redno so bili ažurirani dokumenti za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja ter
pripravljeni potrebni dokumenti za posamezne sile za zaščito in reševanje, vključene v štab CZ Občine
Bled.

6. FINANČNO POROČILO
Za leto 2013 je bil sprejet proračun MIR-1 v višini 295.319,00 EUR, pri čemer naj bi zagotovila Občina Bled
164.593,00 EUR, Občina Bohinj pa 130.366,00. Končna realizacija proračuna je znašala 284.187,94 EUR
oziroma 96,23% in sicer v Občini Bled 158.686,84, v Občini Bohinj 125.501,10 EUR. Večina sredstev je bila
porabljena za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim. Pri stroških in nakupu sredstev je bila poraba
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reducirana na zadeve, ki so nujnega pomena za delovanje MIR-1. Odhodki MIR-1 v letu 2013 so razvidni iz
preglednice.

Stroški delovanja MIR-1 v 2013
Postavka
Veljavni plan
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim
200.399,00
Stroški
87.763,00
Nakup sredstev (NRP)
7.157,00
Stroški delovanja Občina Bled
164.593,00
Stroški delovanja Občina Bohinj
130.366,00
Skupni stroški delovanja MIR-1
295.319,00

Realizacija
198.390,74
81.441,55
4.355,65
158.686,84
125.501,10
284.187,94

Realizacija (%)
98,89
92,80
93,81
96,41
96,26
96,23

Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Ur.l. RS št. 123/06, 57/08, 36/11) v 26. členu določa skupno
opravljanje nalog občinske uprave. Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega
proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave,
v okvir katerih se štejejo tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. V letu
2012 sta občini ustanoviteljici za financiranje delovanja skupne občinske uprave plačali skupaj
276.087,14 EUR. V letu 2013 sta bili s strani Ministrstva za notranje zadeve občinama ustanoviteljicama
MIR-1 izdani odločbi, na podlagi katerih naj bi 10.07.2013 za delovanje skupne uprave v letu 2012 prejeli
138.043,60 EUR, kar pa je bilo realizirano šele 17.01.2014. Podatki o zneskih financiranja in zneskih
sofinanciranja so razvidni iz spodnje tabele:

Občina
Občina Bled
Občina Bohinj
SKUPAJ

Refundacija stroškov s strani SVLR v 2013
Prijavljeni stroški
162.802,71
113.284,43
276.087,14

Refundacija
81.401,40
56.642,20
138.043,60

Na računa občin ustanoviteljic MIR-1 je bilo v letu 2013 nakazanih skupno 316.150,94 EUR glob, od tega

242.658,53 Občini Bled in 73.492,41 Občini Bohinj. V skupnem prestavljajo prihodki z naslova glob 37,21% povečanje
glede na leto 2012 in presegajo načrtovane prihodke v proračunih obeh občin.

Občina

Nakazane globe in sodne takse MIR-1 v 2013
Veljavni plan
Realizacija
Realizacija/plan

Občina Bled
Občina Bohinj

210.000,00
72.500,00

242.658,53
73.492,41

115,51%
101,37%

Glede na leto
2012
+37,21%
+24,18%

SKUPAJ

282.500,00

316.150,94

111,917%

+34,21%

Globa je bila v 23,67% plačana na podlagi obvestila o prekršku, v 58,62% globe plačali na podlagi
vročenega plačilnega naloga in v 17,69% izterjana. Glede strukture plačil se občini bistveno razlikujeta, saj
je bilo v Občini Bohinj večino glob nakazanih po prejemu obvestila o prekršku (55,01%), v Občini Bled pa
po prejemu plačilnega naloga (67,21%).
Precejšnja razlika med občinama je tudi v deležu glob, ki so posledica kršitev s področja hitrosti ter drugih
kršitev. V Občini Bled 53,76% predstavljajo globe zaradi prekoračitev hitrosti, 46,24% pa globe za ostale
prekrške. V Občini Bohinj je 98,94% glob na račun drugih prekrškov, zgolj v 1,06% gre za hitrost na
podlagi sodb sodišč zaradi kršitev iz obdobja, ko so se opravljale meritve hitrosti.
V letu 2013 je bilo s strani Carinske uprave izterjanih 825 glob v skupnem znesku 55.855,16 EUR. Za 1467
pravnomočno zaključnih postopkov je bila podana zahteva za izterjavo, kar je glede na preteklo leto
1.222,5% povečanje. Večinoma gre za zadeve iz preteklih let, ko postopki niso bili vodeni ažurno. Na dan
31.12.2013 je bilo skupno 1715 neizterjanih zadev (na Bledu 1477 zadev, v Bohinju 399 zadev).
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Občina
Občina Bled
Občina Bohinj

Plačilo po prejemu
obvestila o prekršku
34.605,00 EUR
(14,26 %)
40.110,00 EUR
(55,01 %)

Struktura plačila glob
Prostovoljno plačilo
globe po prejemu
plačilnega naloga
163.078,92 EUR
(67,21 %)
21.923,38 EUR
(30,07 %)

Plačano z izterjavo

Skupaj

44.974,61 EUR
(18,53 %)
10.880,55 EUR
(14,92 %)

242.658,53 EUR
72.913,93 EUR

MIR-1 v okviru svojih del in nalog zagotavlja izvajanje parkirnega režima v obeh občinah ustanoviteljicah.
V letu 2013 je bilo v Občini Bled vplačanih 311.506,83 EUR parkirnin, kar je 12,84% več kot v letu 2012,
povečanje pa gre v največji meri na račun poostrenega nadzora nad plačevanjem. V Občini Bohinj je bilo
vplačanih 191.275,52 EUR parkirnih, kar je 47,34% več kot v letu 2012, ki je predvsem posledica dviga
tarif. V obeh občinah je bila realizacija višja od načrtovane.

Občina
Občina Bled
Občina Bohinj
SKUPAJ

Parkirnine v 2013
Veljavni plan
Realizacija
300.000,00
181.550,00
481.550,00

311.506,83
191.275,52
502.782,35

Realizacija/plan
103,83%
105,35%
104,40%

Glede na leto
2012
+12,84%
+47,34%
+23,87%

7. ZAKLJUČEK
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občin Bled in Bohinj ocenjujemo, da je bilo leto 2013 uspešno,
saj je bila izvedenih večina načrtovanih nalog. Kljub dejstvu, da se je zmanjšala kadrovska zasedba organa,
sta se povečala tako obseg kot tudi kakovost dela. Kvalitativni preskok je značilnejši na Bledu, kar gre
pripisati relativno mlajšemu kadru in posledično njihovi večji dovzetnosti za spremembe, izraža pa se v
obsegu in raznovrstnosti zaznanih kršitev ter relativno manjšemu deležu vloženih pravnih sredstev zoper
izdane ukrepe.
Počasneje, kot je bilo načrtovano, se širijo področja nadzora, saj je bilo na primer relativno malo izvedenih
aktivnosti na področjih odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s
komunalnimi odpadki. Večji obseg aktivnosti je načrtovan v letu 2014.
V MIR-1 bomo naše delo še naprej opravljali profesionalno, zakonito, strokovno in v skladu s pooblastili
ter še naprej skrbeli za ugled tako MIR-1, kot tudi občin ustanoviteljic. Skladno s sprejetimi načrti bomo
krepili vzajemno sodelovanje tako z občani kot tudi obiskovalci ter se v še večji meri posvečali
preventivnemu delovanju.

mag. Primož Lah
Vodja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin
Bled, Bohinj in Železniki

Poslano:
- Občina Bled
- Občina Bohinj
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OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI – OBČINA BLED
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) morajo
občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Lokalna skupnost je
z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za stanje javne varnosti ter javnega
reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08,
79/09, 51/10) v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim
opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora.
V letu 2009 sta občini Bled in Bohinj sprejeli Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Bled in Bohinj, ter pripravili in sprejeli občinske programe varnosti, kot to določa prvi odstavek
šestega člena Zakona o občinskem redarstvu. Občinski program varnosti predstavlja temeljni strateški
dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za
zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter finančne
posledice. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarske in
inšpekcijske službe ter osnovani temelji za sodelovanje s policijo in drugimi subjekti pri zagotavljanju
javne varnosti ter javnega reda in miru. Namen programa je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne
varnosti in opredeliti ukrepe, ki javno varnost na območju zagotavljajo.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za občino Bled temelji na statističnih podatkih, ki so zajeti
v poročilu o delu Policijske postaje Bled (v nadaljevanju PP Bled) za leto 2013 v občini Bled, v poročilu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju MIR) ter iz
ostalih podatkov, pridobljenih od pristojnih državnih oziroma občinskih organov. Ugotovitve iz ocene so
podlaga za načrtovanje in izvajanje nalog, organom občinske uprave pa izhodišča za pripravo strokovnih
podlag. V skladu z določbami Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) mora oceno
izvajanja občinskega programa varnosti na predlog župana na svoji seji sprejeti občinski svet.
Občinski program varnosti občine Bled zajema:
1.

posnetek stanja oziroma statističnega prikaza občine,

2.

oceno varnostnih razmer,

3.

opredelitev varnostnih potreb občine,

4.

cilje občinskega programa varnosti,

5.

organiziranost in način dela medobčinskega redarstva.

1. POSNETEK STANJA OZIROMA STATISTIČNEGA PRIKAZA OBČINE BLED
Pri statističnem prikazu Občine Bled ni bistvenih sprememb, prav tako ni sprememb pri organiziranosti
ter pri statističnih podatkih, kar bi imelo vpliv na varnostne razmere, potrebe in cilje občine.
2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER
Ocena stanja varnosti temelji na statističnih podatkih poročila o delu Policijske postaje Bled na območju
občine Bled ter na podatkih iz poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj
in Železniki v letu 2013.
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2.1. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Stanje prometne varnosti se v primerjavi s prejšnjim letom ni bistveno spremenilo. Na območju občine
Bled je PP Bled obravnavala 72 prometnih nesreč (v letu 2012 jih je bilo 75), od tega je bilo 22 prometnih
nesreč s telesnimi poškodbami (v letu 2012 jih je bilo 21). Pet oseb je bilo huje telesno poškodovanih, kar
je manj kot v letu 2012 (7 huje poškodovanih). Smrtnih žrtev ni bilo. Največ prometnih nesreč se je
zgodilo na regionalnih cestah, zato je PP Bled največji del aktivnosti na področju prometne varnosti
izvajala na državni cesti Bled-Bohinj, s ciljem preprečevanja nevarne in agresivne vožnje voznikov. MIR je
izvajal nadzore znotraj naselij, večinoma z meritvami hitrosti s samodejno merilno napravo. Ugotovljenih
je bilo 30,38% več kršitev kot leta 2012. Največji delež kršitev predstavljajo prekoračitve hitrosti do
vključno 10 km/h.
PP Bled in MIR sta izvajala tudi skupne nadzore, zlasti v času trajanj nacionalnih preventivnih akcij, v
okviru katerih bilo ugotovljeno, da sta najpogostejši kršitvi uporaba mobilnega telefona med vožnjo in
neuporaba varnostnega pasu. Policija ugotavlja, da se je povečalo število kršitev vožnje pod vplivom
alkohola, pojavljajo pa se tudi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter vožnja neregistriranih
vozil, ki so bila v postopku zasežena.
2.2 OGROŽENOST OBČINSKIH JAVNIH POTI IN REKREACIJSKIH POVRŠIN
MIR je s preventivnimi obhodi redno nadziral javne poti ter rekreacijske in druge javne površine, zlasti
spoštovanje omejitev in prepovedi vožnje vozil. Največja pozornost je bila namenjena šolskim potem,
območjem za pešce na Cesti svobode pod Park Hotelom in na Veslaški promenadi, območjem umirjenega
prometa na Cesti svobode od Hotela Jelovica do Park Hotela, v bližini Festivalne dvorane, na Mladinski
cesti, Črtomirovi cesti ter Trubarjevi cesti (v bližini vrtca, osnovne šole in zdravstvenega doma).
Največ kršitev je v neposredni bližini jezerske obale, saj je to območje zelo obremenjeno z vozili, zaradi
česar prihaja tudi do večjega števila kršitev, zlasti neupoštevanja prometne signalizacije (prepoved vožnje
z motornimi vozili okrog jezera, vožnja v enosmerno cesto ipd.).
Posege v občinske ceste in javne poti nadzirata inšpektorat in redarstvo. V letu 2013 je bilo s področja
občinskih cest izvedenih 49 inšpekcijskih nadzorov, največ zaradi vegetacije na zemljiščih ob občinskih
cestah, ki ni bila urejena, zaradi posegov v varovalni pas ceste ter odvajanja meteornih voda na cestišče.
Obravnavane so bile tudi prijave zapor občinskih cest v nasprotju z izdanimi dovoljenji.
Na rekreacijskih površinah, igrišču pri OŠ Bled, vrtcu Bled ter štadionu pri Infrastrukturi, kršitve niso bile
zaznane.
Oktobra 2013 je bilo odtujenih 19 svetilk javne razsvetljave in sicer 1 na Veslaški promenadi pod
Zdraviliškim parkom, 6 na sprehajalni poti ob Blejskem jezeru, 11 od pristana pleten pod vremensko
hišico mimo Toplic ter 1 pod Hotelom Krim.
Policija je obravnavala po Zakonu o zaščiti živali 4 primere kršitev (pes brez nadzora, pes nevaren okolici).
2.3 OGROŽENOST JAVNIH ZGRADB IN OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
MIR je v okviru rednih obhodov opravljal nadzor premoženja v lasti Občine Bled. Sem spadajo predvsem
stavba sedeža Občine Bled, Festivalna dvorana, grajsko kopališče, veslaški center, zdraviliški park, stavbe
matične in podružničnih šol ter knjižnica. Prav tako je redno izvajalo nadzor nad stanjem parkirišč v lasti
Občine Bled, predvsem nad parkirnimi urami in menjalcema denarja.
V nočnem času varovanje izvaja varnostna služba, ki opravlja naloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Decembra 2013 je zaradi prometne nesreče prišlo do porušitve kozolca z oglasno tablo in spominskega
obeležja NOB na Rečici, na javni površini Občine Bled.
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2.4 KAZNIVA DEJANJA – KRIMINALNA OGROŽENOST
Iz podatkov iz poročil je mogoče razbrati, da je bilo v primerjavi z letom 2012 obravnavnih manjše število
kaznivih dejanj, zmanjšala pa se je tudi raziskanost le-teh. Največ kaznivih dejanj predstavljajo
premoženjska kazniva dejanja (več kot dve tretjini), teh je 247, v letu 2012 jih je bilo 278. Povečalo se je
število velikih tatvin, (62 v letu 2013, 41 v letu 2012), pri čemer prevladujejo vlomi v stanovanjske hiše in
gostinske lokale ter vozila, pojavljajo pa se tudi tatvine barvnih kovin in priložnostne tatvine. Med poletno
turistično sezono je bilo izvršenih več vlomov na območju ob reki Savi in ostalih mestih, kjer so bila
parkirana osebna vozila. Predvsem gre za vlome v vozila, v katerih, kljub ozaveščanju ljudi po
samozaščitnem vedenju, obiskovalci na vidnih mestih puščajo osebne predmete, kar je bil povod za vlome.
Največkrat so storilci iz različnih krajev v Slovenije, ki na območje Občine Bled pridejo z namenom
izvrševanja kaznivih dejanj. Gospodarska kriminaliteta je v upadu (19 primerov v letu 2013, 29 v letu
2012).
V rahlem porastu so kazniva dejanja zoper življenje in telo (19 primerov v 2013, 9 v letu 2012) ter
kazniva dejanja nasilja v družini (5 primerov leta 2013, 4 leta 2012). Na enaki ravni ostajajo kazniva
dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (3 primeri).
Na področju prepovedanih drog ni bilo obravnavanih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami v športu, so bili pa storilci z Bleda obravnavani na drugih območjih v
državi.
PP Bled je izvajala tudi nadzore s področja zakona, ki ureja o prijavo prebivališča. Ugotovljene so bile 4
kršitve Zakona o tujcih ter 7 kršitev Zakona o prijavi prebivališča; v splošnem se stanje na tem področju
glede na preteklo obdobje izboljšuje.
2.5 OGROŽENOST JAVNEGA REDA IN MIRU
Pri evidentiranju kršitev s področja javnega reda in miru je MIR v letu 2013 evidentiral 198 kršitev, kar je
manj kot leta 2012. Te kršitve so predvsem nedovoljeno kampiranje na javnem kraju ali zasebnem
prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, nadzorov zaradi manjšega števila redarjev pa ni bilo
mogoče opravljati v potrebnem obsegu. Najpogostejše lokacije nedovoljenega kampiranja so območje ob
Savi od Sela do Ribna, na Bohinjski Beli ter v okolici Piškovce.
PP Bled je na področju javnega reda in miru evidentirala manjše število kršitev kot leto prej in sicer 104
(140 v letu 2012). Največji del kršitev predstavlja nedostojno vedenje na javnem kraju, pretepanje na
javnem kraju ter nedostojno vedenje do uradnih oseb ipd. Največ kršitev je bilo na javnem kraju, nekaj
tudi v gostinskih lokalih, 3 kršitve na prireditvah ter 2 kršitvi v poslovnih prostorih. Zmanjšalo se je
število kršitev v zasebnih prostorih (13 primerov v letu 2013, 26 primerov v letu 2012). Obravnavani so
bili 4 primeri prekoračitve obratovalnega časa gostinskega lokala, o čemer so bile obveščene pristojne
inšpekcijske službe.
Medobčinsko redarstvo je s preventivnimi ukrepi preprečevalo izvajanje prekrškov, s katerimi se posega v
kakovost življenja in dela občanov ter obiskovalcev Bleda - vsiljivo beračenje na javnem kraju, nedostojno
vedenje, zaznave pisanj po objektih, zaznave vandalizma ipd. Nadzore je MIR izvajal samostojno in skupaj
s policijo.
2.6 OGROŽENOST NA JAVNIH SHODIH IN PRIREDITVAH
V okviru prireditev na Bledu, ko je Občina Bled ali njeni zavodi nastopala kot organizator, soorganizator
ali sponzor (pustne prireditve, Pokal Bleda v zimskem plavanju, praznik občine Bled, Čarobni dan, Blejski
dnevi, Blejska noč, Krog prijateljstva, silvestrovanje, ipd.), je MIR skrbel za pretočnost prometa ter javni
red in mir. Do večjih kršitev na tovrstnih prireditvah ni prihajalo. PP Bled je evidentirala 3 kršitve s strani
organizatorja.

2.7 OGROŽENOST OKOLJA IN NARAVNE NESREČE
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Ob vedno večji okoljski osveščenosti, so ogrožanje in posegi v okolje vedno bolj opazni in s tem tudi
pričakovanja občanov, da se nepravilnosti ugotovijo ter s hitrim in učinkovitim ukrepanjem pristojnih
služb tudi odpravijo.
V letu 2013 nova črna odlagališča odpadkov niso bila evidentirana. Prav tako ni bilo zaznati voženj z
motornimi vozili v naravnem okolju.
Vzpostavitev pregleda in nadzor nad izpusti odpadnih komunalnih vod (kataster priključkov na
kanalizacijsko omrežje in njihova ustreznost) sta nujna ukrepa za preprečevanje onesnaževanja okolja.
Sistemski pristop ureditve in pregleda se je začel konec leta 2013.
V letu 2013 je bilo v občini Bled 131 gasilskih intervencij, večji požar pa je bil konec leta na Bohinjski Beli,
ko je zagorel kulturni dom.
2.8 VPLIV VARNOSTNIH RAZMER V SOSEDNJIH OBČINAH
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani.
KLJUČNE UGOTOVITVE:
Stanje na področju varnosti cestnega prometa se je izboljšalo, predvsem z vidika zmanjšanja števila
prometnih nesreč. Izpostaviti je potrebno nujnost izgradnje manjkajoče cestne infrastrukture (kolesarskih
stez, pločnikov, ipd.).
Izboljšalo se je stanje javnega reda in miru, saj se je število kršitev tako na javnih, kot tudi v zasebnih
prostorih, zmanjšalo. Ključen dejavnik je usklajeno sodelovanje med vsemi, ki skrbijo za javni red in mir policijo, MIR, zasebnimi varnostnimi službami in inšpekcijskimi službami.
Povečuje se število tatvin, vlomov v stanovanjske hiše in osebna vozila ter kazniva dejanja zoper življenje
in telo.
3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE – VARNOSTNA TVEGANJA
Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije in MIR, ki izvajata naloge po pooblastilu
in v skladu z možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe
zadovoljujejo preko drugih služb (varnostne službe, državne inšpekcije). Vsebina že načrtovanih
varnostnih potreb občine Bled, opredeljenih v Občinskem programu varnosti, se ne spreminja.
Za občane in obiskovalce Bleda je pomembno zagotavljati javni red in mir vsaj v enaki meri, na področju
omejevanja kriminalitete pa več aktivnosti nameniti preventivi in samozaščitnim ravnanjem občanov. To
je povezano zlasti s fizično pristnostjo in sodelovanjem služb, ki skrbijo za varnost in red (policija,
redarstvo, inšpekcija, varnostne službe) ter s skrbjo za okolje in javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne
ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine).
4. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji kažejo na
splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne spreminjajo. Se pa kaže
potreba po spremembah in dopolnitvah OPV zaradi sprememb predpisov in nujnosti uvajanju novih
aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih.
Nove aktivnosti bodo temeljile:
Varnost cestnega prometa:
a.

Analiziranje hujših prometnih nesreč in načrtovanje ukrepov za izboljšanje stanja.
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b.

Načrtovanje sodelovanja pri aktivnostih za uresničevanje ciljev iz Nacionalnega
programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2013-2022.

c.

Okrepiti sodelovanje med MIR in policijo pri nadzoru prometa.

Varstvo javnega reda in miru:
d.

Večje sodelovanje MIR in policije pri izvajanju nalog preventivne prisotnosti na
javnih mestih.

Zmanjšanje kaznivih dejanj:
e.

Skupaj s strokovnjaki na področju varovanja premoženja in policijo, javnosti
predstaviti škodo, ki je družbi povzročena s kaznivimi dejanji zoper premoženje ter
seznaniti podjetja in občane z možnostmi in rešitvami samozaščitnega ukrepanja na
področju varovanja premoženja.

Na področju varovanja okolja in varnosti objektov naravne in kulturne dediščine nove aktivnosti niso
predvidene.
5. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
S koncem leta 2013 se je skupnemu organu občin Bled in Bohinj pridružila še občina Železniki, tako je 1.
februarja 2014 pričel z delovanjem Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki, s
sedežem na Bledu. Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic je bil ustanovljen z namenom
učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na
področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
V letu 2013 ni bilo sprejetih predpisov, ki bi posegali v organiziranost, prišlo pa je do sprememb
zakonodaje na področju prekrškov, ki so vplivale na način dela občinskega redarstva in občinske
inšpekcije. Zakon je odpravil poseben plačilni nalog v hitrem prekrškovnem postopku in bistveno
spremenil postopek dela občinskega redarja pri izdaji obvestila o prekršku in njegovem nadaljnjem
procesiranju.

Primož Lah, vodja MIR občin Bled, Bohinj in Železniki
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15) Seznanitev s poročilom Policijske postaje Bled za leto 2013

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled se seznani Seznanitev s poročilom Policijske
postaje Bled za leto 2013.
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Robert Mencin, komandir PP Bled
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16)

Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov
Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času
otrokove odsotnosti v Vrtcu

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih
o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove
odsotnosti v Vrtcu.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), 17. in 18. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter
v skladu s 16. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09-UPB, 87/12) je Občinski svet
Občine Bled, na svoji ______ redni seji, dne
__________ sprejel naslednji
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o
odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
1. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen, tako, da se za četrto alineo doda nova 5. alinea, ki se glasi:
»- starši plačajo 50 % že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški
živil, če v vrtec vpisani otrok, s stalnim bivališčem v občini Bled, v času dejavnosti Vrtca
Bled v Vojašnici na Bohinjski Beli, to je od 1.9.2014 do vrnitve nazaj na stalno lokacijo na
Bled, po predhodnem pravočasnem obvestilu, ne bo obiskoval vrtca. Ti otroci ostanejo
tekoče vpisani v vrtec Bled in se ob povratku priključijo svoji skupini. »
Peta alinea preneha veljati z dnem preselitve dejavnosti vrtca nazaj na stalno lokacijo,
Trubarjeva 7, Bled.
Ostale določbe 4. člena Sklepa ostanejo nespremenjene.
2. člen
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih
odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
JANEZ FAJFAR, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Obrazložitev:
Vrtec Bled je z vlogo dne 26.3.2014 zaprosil za znižanje plačila cene programa vrtca za vpisane
otroke, ki v času delovanja Vrtca Bled na Bohinjski Beli ne bodo obiskovali vrtca.
Vrtec Bled bo zaradi energetske sanacije in rekonstrukcije objekta, predvidoma od 1.9.2014 do
zaključka del, svojo dejavnost preselil v prostore vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli.
Da bi bilo bivanje Vrtca Bled v vojašnici na Bohinjski Beli čim bolj racionalno, tako s
kadrovskega, organizacijskega, predvsem pa finančnega vidika, predlagamo 50 % znižanje že
določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil, za otroke, ki v tem času
ne bodo obiskovali vrtca na lokaciji vojašnice na Bohinjski Beli. Menimo, da bi to spodbudilo
nekatere starše, da bi za to obdobje poiskali druge, alternativne možnosti varovanja za svoje
otroke.
V nadaljevanju je pripravljena simulacija, ob predpostavki, da 20 % otrok ne bi obiskovalo vrtca
na Bohinjski Beli.
Stroški za 3 skupine otrok:
otroci 1. st.obdobja od 1-3 let …polna ekonomska cena 472,91 eur x 11 otrok = 5.202,01 eur
otroci 2. st.obdobja od 4-6 let …polna ekonomska cena 328,35 eur x 44 otrok =14.447,40 eur
skupaj ……………………………………………...............................55 otrok =19.649,41 eur
delež plačila Občine Bled glede na 100% cene =56,56 %
delež plačila staršev glede na 100% cene =25,40 %
delež plačila drugih občin neustanoviteljic glede na 100% cene =8,59 %
delež plačila MŠŠ glede na 100% cene =9,45 %
V primeru, da se 20 % otrok oz. 55 otrok odloči za koriščenje režije v višini 50 % pomeni za
občino dodaten strošek in sicer:
19.649,41 eur x 25,40 % delež staršev Bled x 50% režija = 2.495,48 eur mesečno več za
Občino Bled če 55 otrok koristi predlagano olajšavo.
V tem primeru gre na čakanje 6 zaposlenih, kar pomeni za Občino Bled mesečno 3.312,05 eur
manj stroškov dela.
Direktor občinske uprave
Matjaž Berčon
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17) Kadrovske zadeve

PREDLOG SKLEPA:

Oblikovan bo na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve
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