
 
Številka: 011-2/2014- 
Datum:  19.4.2016 

 

 
 

Z A P I S N I K 
8. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje 

 

 
 

ki je bila v torek, 19.4.2016, s pričetkom ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 

Prisotni: Predsednik odbora Srečko Vernig, Jana Špec, Janez Brence, Klemen Pangerc, Simon 
Sirc, Jana Zelnik, Hugo Zupan; 
Odsotni: Simon Sirc; 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon, Janez Resman; 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
Predlog dnevnega reda: 
1.   Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 
2.   Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014- 

2018/) 
3.   Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2015 
4.   Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2016 – rebalans 1 
5.   Sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o 

odsotnostih ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu – 1 
6.   Sprejem Poslovnega poročila Infrastrukture Bled za leto 2015 
7.   Razno 

 
 Točka 1)  Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 
Dnevni red 8. redne seje je bil soglasno sprejet. (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI) 

 
 Točka 2)  Sprejem Zapisnika 7. redne seje 

 

Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno sprejet. (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI) 
 

 Točka  3)  Sezn anit ev  s  Premožen jsko  bilan co  Občin e  Bled  za  let o  2015  
 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. Razprave ni bilo. 
 

Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so sprejeli sklep (6 prisotnih: 6 ZA, 0 PROTI): 

 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, 

da se seznani s Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2015. 
 

 
 

 To č k a 4 )  Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1 

 
V uvodni obrazložitvi je M. Berčon navede, spremembe prihodkov in odhodkov. 

Razprava: 
 

 

 

http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/
http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/


Jana Zevnik: Zakaj se globe povečujejo za 30.000 €. Odgovor M. Berčona je, da je bilo pri pripravi 

plana upoštevano, da se bo spremenil zakon o prekrških in bo plačilo v višini 1/3 globe, če bo 

plačano v roku 8 dni, vendar, ker do spremembe zakona ni prišlo ostaja ½, zato povečanje. 

 Jana   Š pec :   kaj  predstavlja  povečanje  prihodkov  –  stavna  zemljišča  179.500  €.  Odgovor  
M. 

Berčona je, da Občina na podlagi menjalne pogodbe proda stavbno zemljišče v izmeri 1.639 m2 

za 163.900 € za nakup objekta Vezenine. 

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

 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, sprejme: 

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2016 – rebalans 1. 

- čistopis Letnega programa športa v Občini Bled za leto 2016. 

- čistopis Letnega izvedbenega načrta financiranja področja kulture v Občini Bled za leto 

2016. 

- čistopis Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 

2016. 

 - da ostale obvezne priloge proračuna ostajajo nespremenjene. 

 
 

 

 To č k a 5 )  Sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled 
in o pravilih o odsotnostih ter obračunavanju cen programov v času otrokove 
odsotnosti v vrtcu – 1 

 
Uvodoma Matjaž Berčon pove, da je pobudo vložila svetnica in sicer razlog za spremembo o 
znižanju obremenitve staršev iz trenutnih 50 % na 20 % plačila vrtca za mesec julij in avgust, če 
je otrok odsoten, temelji predvsem v zelo očitni preveliki  nesorazmernosti  med pozitivnimi 
učinki za proračun občine in negativnimi učinki na staršev otrok Vrtca Bled. 
V razpravi enotnega mnenja glede predloga ni bilo. Vsi so se strinjali, da fiksni stroški ostajajo, 
medtem, ko se variabilni stroški le za malo znižajo, tako da ekonomskega razloga ni, da bi 
predlog podpirali. 

 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (6 prisotnih: 2 
ZA, 2 PROTI): 

1.  Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da ne 
sprejem  spremembe  Sklepa  o oblikovanju  cen  programov  Vrtca  Bled  in  o  pravilih  o 
odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu. 

 
 Točka  6 )   Sprej em  Poslovn eg a  poročila  Infrastrukt ure  Bled  za  let o  201 5  

 

Uvodno, predvsem vsebinsko obrazložitev je podal Janez Resman. Navedel je novosti, ki so jih 
uvedli v letu 2015 in sicer na komunalnem področju: pregled posod za odpadke, ureditev 
ekološkega otoka pri Vezeninah s postavitvijo video nadzornega sistema, nadaljevanje projekta 
brez odpadkov, izobraževanje otrok, uvedba kupona za gradbene odpadke, uvedba kontejnerja 
za trdo plastiko, razgradnja kosovnih odpadkov, obveščanje občanov preko lokalnega  časopisa, 
uvedba angleške verzije splete strani, zunanja podoba podjetja. Na turističnem področju: Straža: 
panoramske table, nočno sankanje; Športna dvorana: video nadzorni sistem, ureditev pisarn, 
marketing;Grajsko kopališče: ureditev pomolov z macesnovim lesom. 

 
Razprava: 
Janez Brence: Pripomni, da v primeru normalne povprečne zime ne bi bilo pozitivnega rezultata, 
ker bi bili stroški zimske službe mnogo višji; opozori, da je zelo pomembno, da je urejen kataster 
komunalnih vodov; glede stroškov delovne sile opozori, da naj ne bi bili vsi zaposleni upravičeni 
do enakih bonitet; 



 Jana   Š pec :   Pripomni,  da  ni  bilo  nič  storjenega  na  kadrovskem  področju  v  smeri  
zniževanja stroškov delovne sile; da podatki za skupno rabo niso primerljivi, glede na to, da so 
podatki za 
2014 za celo leto, za 2015 pa le za obdobje januar-avgust; predlaga, da bi video nadzor postavili 
tudi  na  pokopališč;  sprašuje  po  finančnem  učinku  postavitve  jaslic  v  Grajskem  kopališču; 
poudari, da je park ob jezeru skrajno neurejen, nepokošen, plevelen, ni cvetočih cvetlic. 
Klemen  Pangerc:  vpraša  kakšen  je  strošek  obratovanja  žičnice  v  zimskem  času  (  brez 
amortizacije). 
Jana Zelnik: vpraša kdo je v času večjih prireditve dolžan zagotoviti posode za odpadke in kako 
velike, glede na to, da je bilo v času Nočne 10-tke veliko smeti še okoli košev. 
Odgovore poda Janez Resman: 
- glede stroškov delovne sile pove, da so zaposleni plačani po pogodbi za komunalno dejavnost, 
ki pa je res »bogata« in se plač ne more zniževat; predlaga, da se ponovno posreduje sklep, ki je 
bil sprejet na odboru za finance glede zniževanja stroškov delovne sile in skupaj z občinsko 
upravo pripravijo odgovor. 
- glede video nadzora na pokopališčih bodo preverili možnosti postavitve; 
- jaslice v Grajskem kopališču: strošek postavitve je bil 14.000 €, prihodki pa 5.000 €, poudari, 
da vstopnina 6 € ni previsoka in da je bil ogled jaslic brezplačen na dan otvoritve in tudi na dan 
zaprtja. 
- glede urejanja parkov se trudijo, da bi bilo urejeno; 
- glede posod za odpadke v času prireditev pove, da jih mora zagotoviti organizator prireditve in 
sicer mora pridobit dogovor z Infrastrukturo. 

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

1.  Člani  Odbora  za  proračun  in  občinsko  premoženje  predlagajo  občinskemu  svetu,  da 

sprejme Poslovno poročilo Infrastrukture Bled za leto 2015. 
 

 Točka 9)   Razno 
 

 
 

Seja je bila  zaključena ob 17.50 uri. 

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

 
 
 
 
 

PREDSEDNIK ODBORA 
Srečko Vernig 



 

Številka: 011-5/2014-16 

Datum:  19. 4. 2016 

 

ZAPISNIK 

8. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,  

ki je bila v torek, 19. aprila 2016, ob 18.00 uri v poročni sobi Občine Bled 

 

Prisotni: Jakob Bassanese (predsednik), Ludvik Kerčmar (podpredsednik), Anton 

Omerzel, Miran Vovk, Franc Sebanc (od 18.05), Zora Završnik Črnologar  

Občinska uprava:   Matjaž Berčon (direktor OU), Toni Mežan (podžupan), Bojana Lukan (tajnica 

OGT) 

Odsotni: Miha Racman 

 

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled vodil 

predsednik OGT Jakob Bassanese. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 8. redno sejo OGT. 

Skladno s 4. točko 61. člena Poslovnika je ugotovil prisotnost 5 članov OGT. Predlagal je, da 

pričnejo svoje delo skladno s 56. e členom Poslovnika. 

Za sejo je bil predlagan dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje  

2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-

2018/)  

3. Sprejem predloga Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 

4. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 

5. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2016 

6. Razno 

 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 

Predsednik je podal točke dnevnega reda. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo dnevni red. 

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

 

 

Točka 2: Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora 

Člani odbora na Zapisnik 7. seje OGT niso imeli pripomb. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo Zapisnik 7. redne seje OGT. 

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

http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/
http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/


 

Točka 3: Sprejem predloga Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 

Seji se pridruži Franc Sebanc. 

Uvodno obrazložitev kot predstavnik predlagatelja, ki je pripravljal odlok, poda Jakob Bassanese.  

Toni Omerzel pohvali delovno skupino. Pove, da je bilo pletnjarjem v dogovarjanjih pojasnjeno, da 

nimajo moči nad jezerom. Upa, da bo z novim odlokom zadovoljen tudi župnik, saj se bodo zaradi 

uvedbe linijskega prometa turisti lahko na otoku zadržali dalj časa. 

Ludvik Kerčmar pove, da je bil s »pletnjarsko vojno« ogrožen celotni turistični dobiček. Žal mu je, 

ker ob težavi ni bil sklican tudi OGT. Meni, da jezero predstavlja javno dobro. Meni, da bi se moral 

objaviti cenik voženj s pletnjami in cenik najemov ostalih dovoljenih plovil na vseh vstopno-

izstopnih mestih ter da bi cene določala občina. 

Toni Omerzel pojasnjuje, da občina ne more določati cen. Kot dobro izpostavlja uvedbo obvezne 

pristojbine pletnjarjev v višini 5.000 EUR na leto. Pomembno je vzpostaviti nek red, ohranjati in 

vzdrževati ter urejati pristanišča, skrbeti za odpadke … 

Zora Završnik Črnologar izpostavi, da je pomembno, da je odlok v skladu z zakonodajo, kar je 

potrdila tudi Statutarno-pravna komisija. 

Jakob Bassanese je prepričan, da je odlok pripravljen v pravi smeri. V kolikor se bodo pokazale 

težave z izvajanjem v praksi, dopušča možnost naknadnih sprememb. 

Zora Završnik Črnologar opozori na težave s čiščenjem rekreativnih plovil zaradi školjke 

trikotničarke in ostalih invazivnih rastlin in živali. Meni, da na vstopno-izstopnih mestih ni 

zagotovljenih dovolj površin za ustrezno čiščenje plovil. 

Miran Vovk se strinja z mnenjem Ludvika Kerčmarja v delu, da zakonodaja določa, da mora biti 

cena prevoza s pletnjo javno objavljena. Odvije se splošna razprava na temo zaračunavanja, 

vstopnic, tržne in davčne inšpekcije. 

Matjaž Berčon zaključi s stališčem Občine Bled, daj potrebno vsa vstopno-izstopna mesta oblikovati 

po istem načelu in skladno s sprejetim OPN-jem, kar pomeni, da je potrebno pred kakršnimikoli 

posegi pridobiti vsa potrebna soglasja za to pristojnih institucij. Doda, da se bodo za to določena 

vstopno-izstopna mesta infrastrukturno uredila na način, da bo zagotovljena možnost čiščenja 

plovil in z namestitvijo ustreznih informacijskih tabel. 

Jakob Bassanese doda še, da bi bilo potrebno posameznike, ki oddajajo plovila, ustrezno pisno 

informirati o pravilih obnašanja in plovbnem režimu na jezeru. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo predlog Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. 

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

 

Točka 4: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 

redu in miru - 1 

Uvodno obrazložitev poda Matjaž Berčon. Pove, da je poglavitna sprememba od prejšnjega osnutka 

odloka vezana na gnojenje. Glede gnojenja je podana načelna omejitev, ki pa se po nasvetu 

strokovnih služb na področju kmetijstva sklicuje na dobro kmetijsko prakso. 



Anton Mežan ga dopolni v smislu, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica sprejela kodeks, v katerem 

opisuje ukrepe, s katerimi se zmanjšajo negativni vplivi na okolje (npr. gnojenje pred dežjem, 

spremenjene tehnologije gnojenja, prezračevanje gnojnice, dodatki). 

Jakoba Bassanese zanima, ali so ti dodatki ekološko neoporečno. Toni Mežan odgovarja, da jih 

uporabljajo tudi kmetje z ekološkim certifikatom. 

Matjaž Berčon pove, da Občina Bled zaenkrat v proračunu nima sredstev, ki bi bila namenjena 

nakupu dodatkov, s katerimi se omilijo škodljivi učinki na okolje. V kolikor bo na javnem razpisu iz 

kmetijstva ostalo kaj neporabljenih sredstev, dopušča možnost nabave teh dodatkov, katere bo 

razdelila med kmete. 

Odvije se vsesplošna razprava na temo gnojenja v vodovarstvenih pasovih Radovne. Prisotni so se 

strinjali, da bi bilo potrebno onesnaževalca, ki ogroža vodni vir v Gorjah, primerno sankcionirati in 

poskrbeti za zaščito našega največjega bogastva, vode. 

Miran Vovk načne razpravo na temo obratovalnih časov. Opozori na 2. alinejo 2. odstavka 17. člena, 

ki se ponovi s 3. odstavkom 15. člena in je posledično nesmiselna. Obenem meni, da nas moti hrup 

pred lokali in ne dejstvo, da so lokali odprti. Iz tega razloga bi morali razmišljati o ukrepih, ki bi 

zmanjšali hrup pred lokali, npr. varnostnimi službami, … Odvije se razprava na temo varnostnih 

služb. 

SKLEP:  Člani OGT sprejemajo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem redu in miru z redakcijskim popravkom vezanim na 2. alinejo 2. 

odstavka 17. člena, saj se dikcija ponovi s 3. odstavkom 15. člena. 

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

Sejo zapusti Matjaž Berčon. 

 

Točka 5:  Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2016 

Točka na seji ni obravnavana, ker ni prisotnega poročevalca. 

 



 

Točka 6: Razno 

a) Žlindra in Gramoznica Ribno 

Ludvik Kerčmar apelira na svetnike, da na občinskem svetu postavijo vprašanje glede žlindre, ki se 

vozi v Gramoznico Ribno, saj po njegovem mnenju takšna gramoznica z rakotvorno žlindro ne 

spada v naš kraj. 

Anton Mežan odgovarja, da se tudi nanj Ribnani pogosto obračajo s tem vprašanjem. Pred časom je 

inšpektor za okolje izdelal poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da žlindra nima vpliva na okolje 

in zdravje ljudi ter da je skladiščena po standardih. 

b) Parkirišča za zaposlene 

Ludvik Kerčmar apelira na svetnike, naj na občinskem svetu postavijo vprašanje glede gradnje 

parkirišč za zaposlene. Po zaprtju parkirišča TVD Partizan obstaja bojazen, da imamo v turistični 

sezoni, ko je potreb po parkiriščih vse več, premalo parkirnih mest za turistične delavce. Ob zaprtju 

začasnega parkirišča na Selišah bo ta težava še večja. 

Jakob Bassanese odgovarja, da je v OPPN-ju v načrtu izgradnja treh večjih parkirnih hiš. Potencialni 

soinvestitorji naj bi bili tudi hoteli, katerim primanjkuje parkirnih prostorov. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:         Predsednik OGT: 

Bojana Lukan         Jakob Bassanese 



 

Številka: 032-6/2014- 
Datum: 19.4. 2016 
 
 

 
ZAPISNIK 

8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v torek, 
19. 4. 2016, ob 16.00 uri, v Poročni dvorani Občine Bled  

 
Prisotni člani:predsednik Anton Mežan, podpredsednik Jakob Bassanese, Časlav Ignajtović, Anton 
Omerzel, Srečko Vernig  
Odsoten:/ 
Ostali prisotni:tajnica KMVVI Aleksandra Žumer 
 
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bled vodil predsednik Anton Mežan. 
 
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 

2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje komisije  

3. Mnenje k imenovanju kandidatke  za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 

Linharta Radovljica 

4. Imenovanje člana nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o.  

5. Razno 

 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 8. redne seje KMVVI 
 

Člani so brez razprave sprejeli: 

Sklep: KMVVI sprejme dnevni red 8. redne seje KMVVI. 
Sklep je bil soglasno sprejet (5 ZA). 

 
 
Točka 2: Potrditev Zapisnika 7. redne seje komisije  
 
Svetnik Omerzel je podal generalno pripombo na dogajanje na zadnji seji občinskega sveta pri točki 
kadrovske zadeve. V kolikor se kdo ni strinjal z odločitvijo, bi to moral izraziti v okviru seje KMVVI 
in ne na seji občinskega sveta.  
  
Pripomb na sam zapisnik ni bilo. Člani so sprejeli: 
Sklep: KMVVI sprejme Zapisnik 7. redne seje KMVVI z dne 09.3. 2016. 

Sklep je bil sprejet (5 ZA). 

 

Točka 3: Mnenje k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica 

Prejeta je bila ena kandidatura in sicer obstoječe direktorice. 

 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke  za direktorico javnega zavoda 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica Božene Kolman Finžgar za mandatno obdobje 
5 let.   
Sklep je bil soglasno sprejet (5 ZA). 
 
 
Točka 4: Imenovanje člana nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o. 



 

G. Matjaž Florjančič (predstavnik Liste za kulturo in šport) je dne 13.4.2016 podal predlog, da se ga 

zaradi zdravstvenih razlogov  razreši s funkcije člana nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o.. 

Na podlagi poziva KMVVI, smo prejeli en predlog za imenovanje novega člana in sicer g. Simon Jan, 

ki je podal tudi svoje strinjanje. 

 

Sklep:  
4.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da sprejme ugotovitveni sklep, da Matjažu Florjančiču preneha članstvo v 
nadzornem svetu Infrastrukture Bled d.o.o.. 
4.2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da za novega člana nadzornega sveta Infrastrukture Bled d.o.o. imenuje Simona 
Jana, Jelovška cesta 6, Bled. 
 

Glasovanje: Sklepa sta bila soglasno sprejeta (5 ZA). 
 

 

Točka 5:Razno 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.10. 
 
Zapisala: 
AleksandraŽumer, tajnica          
        Predsednik KMVVI 
         Anton Mežan 



 

Številka: 011-1/2014-18 

Datum: 18.04. 2016 

ZAPISNIK 

9. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v ponedeljek, 18. aprila 

2016, ob 17. 00 uri  v sejni sobi Občine Bled 

 

Prisotni člani SPK:predsednik Simon Sirc, članice:Karmen Kovač in Zorica Završnik Črnologar 

Odsotni:podpredsednica Tamara Bertoncelj, Nina Čelesnik 

Občinska uprava: tajnica komisije Aleksandra Žumer 

Ostali prisotni:/ 

 

Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Bled vodil predsednik SPK Simon Sirc. Uvodoma je pozdravil vse prisotne ter začel z 9. redno sejo 

SPK. Skladno s 4. točko 61. člena poslovnika je ugotovil prisotnost vseh članov SPK in predlagal, da 

začnejo svoje delo skladno s 56. a členom Poslovnika.  

 

V predlaganem dnevnem redu je bila vsebovana tudi točka Potrditev Zapisnika 7. redne seje 

komisije SPK, ki je bila že obravnavana na predhodni seji, zaradi česar se točka št. 2 umakne. 

 

Za sejo predlaga dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje SPK 

2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije SPK z dne 14.3.2016 

3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled  

5.Razno  

 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 9. redne seje 

Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije pa so na predlog predsednika soglasno (3 

ZA) sprejeli: 

SKLEP 1/9 

Statutarno-pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 9. redne seje Statutarnopravne 

komisije.  

 

 

Točka 2: Potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije  

Predsednik je povzel točke zapisnika 8. redne seje, člani komisije pa so na predlog predsednika 

soglasno (3 ZA) sprejeli:  

SKLEP 2/9 

Statutarno-pravna komisija sprejeme Zapisnik 8. redne seje Statutarno-pravne komisijez dne 14. 3. 

2016.  

 

 

 

 

Točka 3: Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Bled 

 



Statutarno-pravna komisija je glede na določbo 56.a. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Bled obravnavala točke dnevnega reda, ki se nanašajo na sprejem odlokov in drugih aktov, ki jih 

občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 

skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne 

skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. 

Člani SPK so pregledali točke dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, navedene 

v nadaljevanju in podali pripombe, ki so naveden pri posameznih točkah.  

 

Tč. 4 Sprejem predloga Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 

 

V daljši razpravi so bile izpostavljene sledeče pripombe/ dileme/ nejasnosti: 

- preambula naj se dopolni z določbo člena statuta; 

- 2. člen: definicija plavajoče naprave (ali bomo lahko imeli na Bledu plavajoči hotel ipd.)-

definicija povzeta po Zakonu o plovbi po celinskih vodah; 

- 4. člen: orisnega prikaza, ki se navaja, ni; 

- 6. člen: slovnična korektura naslova: pomen zadnje alineje, 1. odstavka: splava 

(množina/dvojina/ednina) in plavajočih naprav ter delovnih pontonov... slovnična 

korektura 3. Odstavka (gradbenih in vzdrževalnih del..), zakaj ni kot prekršek obravnavana 

tudi kršitev 3. odstavka 

- 7. člen: 4. odstavek , 2. alineja: kaj pomeni »za čolne, ki so »skladiščeni« na obali« 

- 7. člen: 5. odstavek: kaj je pomen in smisel predmetnega odstavka (....plavajočih napravah, 

ki se jih lahko pritrdi na enega od obstoječih infrastrukturnih objektov) 

- 7. člen: 7. in 8. odstavek: vsebina je bolj predmet urejanja prostorskega akta; 

- 8. člen: 1. odstavek: izpostavljena je bila dilema določitve, da je upravljavec direktno 

Čolnarsko združenje Pletna 

- 9. člen: doda naj se orisni prikazi, ki se navaja v odloku, 

-  12. člen, 4. odstavek: izpostavljena je bila dilema, ali in kako se bo predmetna določba sploh 

izvrševala, 

-  izpostavljene so bile številne dileme, 

- 13. člen: zakaj ni kot prekršek obravnavana tudi kršitev 5. odstavka 

- 14. člen, 4. odstavek: izrecno bi se moralo navesti, da so oproščena zgolj športna društva,  

- 15. člen, 5. odstavek: slovnična korektura (alineje namesto točke), koliko je tovrstnih plovil, 

ki bi se lahko oddajalo: 6 lokacij x 5 +20 Grajsko kopališče 

-  15. člen, 6. odstavek: tudi za pletne bi moro biti navedeno, da morajo biti na levi in desni 

strani premca označena s črkama upravne enote in številko iz vpisnega lista 

- 15. člen, 7. odstavek: usklajenost določbe z določbo 6. člena predloga, katera vrsta plovil. 

 

Glede na dejstvo, da gre za predlog, so bile preverjene tudi postopkovne možnosti vložitve 

posameznih amandmajev.  

 

 

Tč. 5 Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru – 1 

 

Podane so bile sledeče pripombe/vprašanja: 



- 2. člen spremembe 2. odstavek 1. točka:  izpostavljeno je bilo, zakaj je navedeno »če se s tem 

uničuje zaraščenost ali povzroča erozija«, saj se s tem razvrednoti domet delovanja določbe, 

- 2. člen spremembe 3. odstavek 8. točka: vnese naj se slovnična korektura; 

- 2. člen spremembe 3. odstavek 20. točka: ali se bo po predmetni določbi lahko ukrepalo v 

primeru razpadajočega objekta Vile Rikli? 

- 7. člen spremembe 1. odstavek 3. alineja: navajajo se »osmice«, ki jih na Bledu ni. 

 

Tč. 8 Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2016 – rebalans 1 

 

Ni bilo pripomb. 

 

Tč. 9 Sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o 

odsotnostih ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu – 1 

 

Ni bilo pripomb. 

Člani komisije  so soglasno (3 ZA) sprejeli sledeči sklep:  

 

SKLEP 3/9 

Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo  predlaganih aktov pod točkami 4. 5. 

8. in 9. predlaganega dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled ni 

formalno–pravnih zadržkov, pri čemer naj se dopolnijo preambule, vnesejo slovnični 

popravki, dodajo orisni prikazi ter preverijo opombe  kot navedeno pri posameznih točkah. 

 

Točka 4:Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:05. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer, tajnica SPK       

Predsednik SPK 

         Simon Sirc  

 


