
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 011-2/2014- 
Datum:   20.9.2016 
 

 

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

 
 
ki je bila v torek, 20.9.2016, s pričetkom ob 17.00, skupna 3. in 4. točka je bila v Poročni dvorani Občine Bled, 
nadaljevanje seje je bilo v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Predsednik odbora Srečko Vernig, Simon Sirc, Janez Brence, Simon Sirc, Jana Zelnik,  
Odsotni:Jana Špec, Klemen Pangerc, Hugo Zupan; 
Ostali prisotni: Nataša Hribar, Matjaž Berčon, pri skupnih točkah: Janez Fajfar, Anton Mežan, Janez Resman, 
Irena Gogala; 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
Predlog dnevnega reda:  
1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje;  
2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/); 
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o zadolžitvi; 
4. Elaborat o oblik. cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled; 
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem; 
6. Razno. 
 
Točka 1) Sprejem dnevnega reda 9. redne seje 
Dnevni red 9. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 2) Sprejem Zapisnika 8. redne seje 
Zapisnik 8. redne seje je bil soglasno sprejet. (4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI) 
 
Točka 3) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o zadolžitvi; 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon z obrazložitvijo povečanja/zmanjšanja sredstev v 
primerjavi z letom 2016.  
PRIHODKI – glavne značilnosti:  
• Davčni prihodki (dohodnina, NUSZ, DPN) na ravni 2016 
• Nedavčni prihodki (najemnine, takse, globe, koncesije, parkirnine, redni komunalni prispevek itd.) na ravni 

2016, razen izreden komunalni prispevek za Seliše - 1 mil. 
• Kapitalski prihodki (ni prodaj objektov) skoraj na 1/2, samo zemljišča za obvoznici 
• Manj transfernih prihodkov z države 
• SKUPAJ = 10,76 mil. (2016 = 12,63 mil.) 
Izpostavil je posebej dohodnino, kot največji vir prihodka proračuna in sicer je predvidena povprečnina na 
prebivalca 530,00 €, medtem ko bi glede na primerno porabo morala biti 625,00 €. Izpad prihodkov je država 
omilila tako, da je omogočila zadolževanje v obliki najema brezobrestnega kredita z dobo vračanja 10 let in 
moratorijem odplačila 2 leti. Takšna oblika zadolževanja je tudi predvidena v proračunu Občine Bled za leto 2017. 
Kapitalski prihodki so nižji, ker je predvidena le prodaja zemljišč za obvoznici, ne pa tudi prodaja objektov, ravno 
tako so nižji transferi s strani prihodki s strani države, ker ni nobenih razpisov. 
 
ODHODKI – glavne značilnosti:  

• Tekoči odhodki nižji predvsem na račun dokončnega poplačila WTE 
• Tekoči transferi na lanski ravni 

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


                                                                                   

                                                                                   

• SKUPAJ = 6,85 mil. (2016 = 7,71 mil.) 
• Nižji investicijski odhodki in transferi  
• SKUPAJ = 3,71 mil. (2016 = 5,14 mil.) 
• 2017 = 35 % proračuna za investicije 

DRŽAVNE CESTE: zaključek ureditev ob Rečiški cesti, odkup zemljišč in zaključek 1. faze SRC (Seliška c), za 
JRC ni obveznosti v 2017, avtobusni postajališči Mlino, priključka Lisice in Koritno. 
OBČINSKE CESTE: nadaljevanje Cankarjeve c. s križiščem v Dindolu, nadaljevanje Razgledne c., začetek fazne 
rekonstrukcije Izletniške c. v Ribnem, do 3 km preplastitev najbolj kritičnih odsekov ( del Koritenske c., Ribenska 
skupi naselje, Kolodvorska skoz drevored, Pod Stražo) 
OSTALE INVESTICIJE: zaključek poslovno stanovanjskih objektov Seliše, 22 parkirnih mest za avtodome in 22 
za avtobuse na Selišah, komunalna ureditev Ribno-sever ( 8 hiš), kanalizacija pod promenado in ožje središče 
Bleda, pristanišče na Mlinem skupaj z avtobusno postajo, zdraviliški park, javna razsvetljava pod Vilo Bled. 
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE: Večgeneracijski center in dnevno varstvo starejših, celostno urejanje grajskega 
kompleksa, celostna prenova in komunalna ureditev Dob, cestna povezava in komunalna ureditev ZN Koritno. 
 
V razpravi so sodelovali Janez Brence z vprašanji glede nujnosti izgradnje parkirišča na Selišah in pobiranja 
parkirnine ter povratka investicije glede na druge prioritete, glede izterjave plačil NUSZ ter glede dinamike plačil 
komunalnega prispevka na Selišah. 
Simon Sirc je imel vprašanje glede nižjih kapitalskih prihodkov in plačila občinske takse glede na obešene plakate 
ter vprašanje glede režijskega obrata. 
Jana Zelnik je izpostavila visoke stroške povezane z davčnim potrjevanjem računov na parkirnih avtomatih ter 
neupravičenih stroškov izdelave cestno prometne strategije.  
 
Na vsa zastavljena vprašanja je odgovoril direktor OU Matjaž Berčon. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI): 
 

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

a)  predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017. 

b)  predlog Kadrovskega načrta Občine Bled za leti 2017 in 2018, ter kadrovski načrt MIR Bled, 

Bohinj in Železniki za leti 2017 in 2018. 

c) predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2017. 

d) predlog Stanovanjskega programa Občine Bled za leto 2017. 

e) predlog Letnega programa športa v Občini Bled za leto 2017. 

f) predlog Letnega izvedbenega načrta financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2017. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
najemu brezobrestnega kredita pri državnem proračunu v  skupni višini 85.997,00 €, ki zapade v 
plačilo v prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2019 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova rekonstrukcije 
Rečiške ceste.  

 
 
Točka 4)  Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno    
                 vodo v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev sta podala direktor Infrastrukture Bled d.o.o. Janez Resman in Irena Gogala 

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 

Občine Bled, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja 

storitev javne službe po enotni metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba. Skladno s 

predpisano metodologijo je z elaboratom oblikovana predračunska cena oskrbe z vodo za leto 2016. 

Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo 

omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem 

vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo pri vseh izvajalcih 

v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove uredbe o oblikovanju cen. 



                                                                                   

                                                                                   

Povprečnemu gospodinjstvu na Bledu, z vodomerom velikosti DN20 in mesečno porabo vode 12m3, se mesečni 

strošek poveča za 0,76 Eur brez DDV, oz. za 0,83 Eur z DDV. 

V razpravi je Janez Brence opozoril na nerealno, previsoko ocenjeno vrednost komunalnega omrežja v Občini 

Gorje na podlagi cenitvenega poročila in zahteva, da se le to preveri, Infrastruktura Bled d.o.o. pa naj predlaga 

najbolj primeren ključ delitve stroškov uporabe Magistralnega vodovoda Radovna med vse tri občine Bled, Gorje 

in Radovljica. Meni, da gre s strani Občine Gorje za izsiljevanje ostalih občin in uporabnikov. Izpostavil je 

bojazen, da se bo trend zviševanja cen nadaljeval tudi na drugih področjih. Zahteva, da občina poišče ustrezno 

strokovno in pravno podlago, da se temu zoperstavi. 

V nadaljevanju je direktor OU pojasnil, da je ključ med vsemi tremi občinami že upoštevan glede na porabo vode 

v zadnjem obdobju in se bo v nadaljevanju tudi prilagajal. Prav tako je pojasnil, da sta občini Bled in Radovljica za 

izhodišče postavili vpis lastninske pravice in sodelovanje pri investicijah, vendar so v Gorjah to zavrnili. Meni, da 

je vrednost infrastrukture realno ocenjena in apelira, da se to upošteva pri oblikovanju cene vode, sicer bi morala 

občina letno subvencionirati pribl. 50.000 EUR iz proračuna. Pove, da tudi Občina Bled pripravlja izračune za 

zaračunavanje omrežnine za kanalizacijo. 

 

Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklepe (4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI): 
 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme 
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo v Občini Bled.:  

 
 
Točka 5)         Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem; 
a) Ugotovitev javne koristi na parc.št.  533/16 k.o. Ribno in delu parc.št. 533/10, 532/2 k.o. Ribno; 
 
Uvodno obrazložitev je podal M.Berčon. 
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli sklep (4 prisotnih: 4 ZA, 0 PROTI): 
 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
ugotovitvi javne koristi za nakup oziroma razlastitev nepremičnin s parc.št. 533/16 k. o. Ribno in dela 
parc. št. 533/10, 532/2 k. o. Ribno, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev javnega prometa po 
kategorizirani javni cesti JP 513076-Koritno VI. 

 
Točka 5)   Razno 

Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.00  uri. 
 
Zapisnik pisala 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
    PREDSEDNIK ODBORA 

  Srečko Vernig  
   



                                                                                   

                                                                                   

 

Številka: 011-3/2014-1 
     Datum: 20. 9. 2016  

 
 

ZAPISNIK 
 
8. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v torek, 
20. 9. 2016, ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled. 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
Anton Omerzel - predsednik odbora, Časlav Ignjatović – podpredsednik odbora, člani: Janez 
Petkoš, Janez Brence, Rok Poklukar, Brigita Šolar, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor OU Matjaž Berčon, podžupan Anton Mežan (vsi pri 
točkah 1-4), Janez Resman, Irena Gogala (oba Infrastruktura Bled, pri točki 4), višja svetovalka 
za prostor Saša Repe 
 
Seja je med obravnavo dnevnega reda od 1. do 4. točke potekala skupaj z Odborom za proračun 
in občinsko premoženje.  
Predlagano je bilo preštevilčenje točk in razširitev dnevnega reda s točko Obvezna razlaga 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled. Spremenjen dnevni red seje se glasi: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje  
2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora  
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o zadolžitvi  
4. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo v Občini Bled  
5. Sprejem Odloka o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče 
Bleda  
6. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
7. Razno  
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 
Sejo odbora je vodil predsednik odbora Anton Omerzel, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po 
ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in predlagal njegovo 
potrditev. 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so potrdili dnevni red.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 2) Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora 
Člani odbora so brez razprave sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja sprejmejo Zapisnik 7. redne seje 
odbora. 
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 3) Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o 
zadolžitvi  
Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon z obrazložitvijo povečanja / zmanjšanja 
sredstev v primerjavi z letom 2016.  
PRIHODKI – glavne značilnosti:  
• Davčni prihodki (dohodnina, NUSZ, DPN) na ravni 2016 
• Nedavčni prihodki (najemnine, takse, globe, koncesije, parkirnine, redni komunalni 

prispevek itd.) na ravni 2016, razen izreden komunalni prispevek za Seliše - 1 mil. 
• Kapitalski prihodki (ni prodaj objektov) skoraj na 1/2, samo zemljišča za obvoznici 
• Manj transfernih prihodkov z države 
• SKUPAJ = 10,76 mil. (2016 = 12,63 mil.) 



                                                                                   

                                                                                   

Izpostavil je posebej dohodnino, kot največji vir prihodka proračuna in sicer je predvidena 
povprečnina na prebivalca 530,00 €, medtem ko bi glede na primerno porabo morala biti 625,00 
€. Izpad prihodkov je država omilila tako, da je omogočila zadolževanje v obliki najema 
brezobrestnega kredita z dobo vračanja 10 let in moratorijem odplačila 2 leti. Takšna oblika 
zadolževanja je tudi predvidena v proračunu Občine Bled za leto 2017. 
Kapitalski prihodki so nižji, ker je predvidena le prodaja zemljišč za obvoznici, ne pa tudi 
prodaja objektov, ravno tako so nižji transferi s strani prihodki s strani države, ker ni nobenih 
razpisov. 
 
ODHODKI – glavne značilnosti:  

• Tekoči odhodki nižji predvsem na račun dokončnega poplačila WTE 
• Tekoči transferi na lanski ravni 
• SKUPAJ = 6,85 mil. (2016 = 7,71 mil.) 
• Nižji investicijski odhodki in transferi  
• SKUPAJ = 3,71 mil. (2016 = 5,14 mil.) 
• 2017 = 35 % proračuna za investicije 

DRŽAVNE CESTE: zaključek ureditev ob Rečiški cesti, odkup zemljišč in zaključek 1. faze SRC 
(Seliška c), za JRC ni obveznosti v 2017, avtobusni postajališči Mlino, priključka Lisice in Koritno. 
OBČINSKE CESTE: nadaljevanje Cankarjeve c. s križiščem v Dindolu, nadaljevanje Razgledne c., 
začetek fazne rekonstrukcije Izletniške c. v Ribnem, do 3 km preplastitev najbolj kritičnih 
odsekov (del Koritenske c., Ribenska skozi naselje, Kolodvorska skozi drevored, Pod Stražo) 
OSTALE INVESTICIJE: zaključek poslovno stanovanjskih objektov Seliše, 22 parkirnih mest za 
avtodome in 22 za avtobuse na Selišah, komunalna ureditev Ribno-sever (8 hiš), kanalizacija pod 
promenado in ožje središče Bleda, pristanišče na Mlinem skupaj z avtobusno postajo, zdraviliški 
park, javna razsvetljava pod Vilo Bled. 
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE: Večgeneracijski center in dnevno varstvo starejših, celostno 
urejanje grajskega kompleksa, celostna prenova in komunalna ureditev Dob, cestna povezava in 
komunalna ureditev ZN Koritno. 
 
V razpravi so sodelovali Janez Brence z vprašanji glede nujnosti izgradnje parkirišča na Selišah 
in pobiranja parkirnine ter povratka investicije glede na druge prioritete, glede izterjave plačil 
NUSZ ter glede dinamike plačil komunalnega prispevka na Selišah. 
Simon Sirc je imel vprašanje glede nižjih kapitalskih prihodkov in plačila občinske takse glede na 
obešene plakate ter vprašanje glede režijskega obrata. 
Jana Zelnik je izpostavila visoke stroške povezane z davčnim potrjevanjem računov na parkirnih 
avtomatih ter neupravičenih stroškov izdelave cestno prometne strategije.  
 
Na vsa zastavljena vprašanja je odgovoril direktor OU Matjaž Berčon. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sklep o zadolžitvi.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 4) Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled 
Uvodno obrazložitev sta podala direktor Infrastrukture Bled d.o.o. Janez Resman in Irena Gogala. 
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Bled, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat 
je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po enotni metodologiji, ki 
jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba. Skladno s predpisano metodologijo je z 
elaboratom oblikovana predračunska cena oskrbe z vodo za leto 2016. 
Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu 
ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko 
zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javne gospodarske 
službe oskrbe s pitno vodo pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev 
pripravljavcev nove uredbe o oblikovanju cen. 



                                                                                   

                                                                                   

Povprečnemu gospodinjstvu na Bledu, z vodomerom velikosti DN20 in mesečno porabo vode 
12m3, se mesečni strošek poveča za 0,76 Eur brez DDV, oz. za 0,83 Eur z DDV. 
V razpravi je Janez Brence opozoril na nerealno, previsoko ocenjeno vrednost komunalnega 
omrežja v Občini Gorje na podlagi cenitvenega poročila in zahteva, da se le to preveri, 
Infrastruktura Bled d.o.o. pa naj predlaga najbolj primeren ključ delitve stroškov uporabe 
Magistralnega vodovoda Radovna med vse tri občine Bled, Gorje in Radovljica. Meni, da gre s 
strani Občine Gorje za izsiljevanje ostalih občin in uporabnikov. Izpostavil je bojazen, da se bo 
trend zviševanja cen nadaljeval tudi na drugih področjih. Zahteva, da občina poišče ustrezno 
strokovno in pravno podlago, da se temu zoperstavi. 
Mnenju Janeza Brenceta so se pridružili tudi drugi člani odbora. Anton Omerzel je predlagal, da 
občina preveri možnost tožbe proti Občini Gorje, ker na svojem ozemlju ni uspela zagotoviti 
ukrepov, ki bi preprečili onesnaženje vodnega vira Radovna. 
V nadaljevanju je direktor OU pojasnil, da je ključ med vsemi tremi občinami že upoštevan glede 
na porabo vode v zadnjem obdobju in se bo v nadaljevanju tudi prilagajal. Prav tako je pojasnil, 
da sta občini Bled in Radovljica za izhodišče postavili vpis lastninske pravice in sodelovanje pri 
investicijah, vendar so v Gorjah to zavrnili. Meni, da je vrednost infrastrukture realno ocenjena 
in apelira, da se to upošteva pri oblikovanju cene vode, sicer bi morala občina letno 
subvencionirati pribl. 50.000 EUR iz proračuna. Pove, da tudi Občina Bled pripravlja izračune za 
zaračunavanje omrežnine za kanalizacijo. 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, 
da sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 5) Sprejem Odloka o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje 
središče Bleda 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Pojasnila je, da je na podlagi opozorila Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) Občina Bled pripravila spremembo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Ožje središče Bleda. MOP je v postopku nadzora zakonitosti ugotovilo, da je 103. člen 
predmetnega odloka nezakonit, saj določa, da vse projektne rešitve na območju podrobnega 
načrta potrjuje tudi Občina Bled. Občina mora s splošnim aktom vnaprej jasno in nedvoumno 
določiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja objektov, novogradenj v prostor, zato je 
nedopustno vse projektne rešitve na območju OPPN vezati na potrditev s strani Občine Bled. 
MOP v pozivu občini nalaga razveljavitev predmetnega člena v roku 30 dni oziroma na prvi seji. 
Zakon o prostorskem načrtovanju za tovrstne popravke prostorskih aktov predvideva kratek 
postopek, po katerem se spremembe sprejmejo po postopku občinskih splošnih aktov, pri čemer 
je bila sprememba pred obravnavo na seji odbora javno objavljena za čas 15 dni, zainteresirani 
pa so imeli možnost podaje pripomb. V času javne objave ni bilo podanih pripomb.  
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo Občinskemu svetu, 
da sprejme Odlok o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje 
središče Bleda po skrajšanem postopku. 
Glasovanje: 6 prisotnih, ZA: 6, PROTI: 0 
 
Ad 6) Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
Obrazložitev je podala Saša Repe. Na predlog Statutarno pravne komisije obvezno razlago 
obravnava Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Določila OPN za območja vaških 
jeder SSvj opredeljujejo, da se objekte prvenstveno ohranja in prenavlja. Zakon o graditvi 
objektov ne opredeljuje terminov prenova in ohranjanje, zato se v praksi pojavlja vprašanje 
glede vsebine in obsega dopustnih del po terminologiji predmetnega zakona. Z obvezno razlago 
se zato tolmači, da med ohranjanje in prenovo poleg vzdrževalnih del spada tudi rekonstrukcija 
brez povečanja prostornine objekta, ob pogoju, da se ohranijo arhitekturne značilnosti objekta.  
Določila podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za Vilo Sončnica v enoti urejanja prostora 
BJ-8 navajajo: »Pri vili Sončnica je pod pergolo na parc. 463/99 k. o. Rečica dopustna ureditev 
gostinskega vrta. Postavitev nadstreškov in senčnikov ni dopustna.« Predmetno določilo je bilo 
ob pripravi odloka vezano na morebitno spremembo namembnosti Vile Sončnica v objekt 



                                                                                   

                                                                                   

namenjen turizmu in gostinstvu, kar OPN omogoča, in željo po ohranitvi pergole kot edine 
dopustne oblike senčenja gostinskega vrta. Namen lastnika je ohraniti izvorno stanovanjsko 
namembnost vile, ki je trenutno v fazi prenove. Predmetno določilo odpira upravnemu organu 
pri izdaji dovoljenja dileme glede dopustnosti nadstreška za potrebe stanovanjskega objekta, 
zato se določilo tolmači.   
Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja ugotavljajo, da je obvezna 
razlaga vsebinsko ustrezna.  
Glasovanje: 7 prisotnih, ZA: 7, PROTI: 0 
 
Ad 7) Razno 
Pod točko ni bilo podanih predlogov. 
 
  
Predsednik odbora je sejo zaključil ob 19.05. 
 
 
Zapisala:       Predsednik Odbora za prostor, 
Saša Repe        infrastrukturo in varstvo okolja  

Anton Omerzel  



                                                                                   

                                                                                   

Številka: 011-1/2014-20 

Datum: 20.09. 2016 

ZAPISNIK 

10. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v torek, 20. september 

2016, ob 19. 00 uri  v sejni sobi Občine Bled 

 

Prisotni člani SPK: predsednik Simon Sirc, podpredsednica Tamara Bertoncelj, članice, Zorica 

Završnik Črnologar 

Odsotni: Karmen Kovač, 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 10. 

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.  

 

S strani župana je bila predlagana obravnava obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Bled, katere predlagatelj je lahko skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Bled statutarno pravna komisija. Zaradi obravnave predmetne točke, se razširi 

predlagani dnevni red. 

 

Za sejo predlaga dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje SPK 

2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje komisije SPK z dne 18.4.2016 

3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 10. redne seje Občinskega sveta Občine 

Bled  

4. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled  

5. Razno  

 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 10. redne seje 

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

(3 ZA) sprejeli: 

SKLEP 1/10 

Statutarno-pravna komisija sprejeme razširjeni predlagani dnevni red 10. redne seje 

Statutarnopravne komisije.  

 

Točka 2: Potrditev Zapisnika 9. redne seje komisije SPK z dne 18.4.2016 

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

soglasno (3 ZA) sprejeli:  

SKLEP 2/10 

Statutarno-pravna komisija sprejeme Zapisnik 9. redne seje Statutarno-pravne komisije z dne 

18. 4. 2016.  

 

Točka 3: Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 10. 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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, 

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

 

Uvodoma člani opozorijo, da je točka Pobude in vprašanje prazna oziroma da ni bilo podanih 

odgovorov, za katere so bile podana vprašanja ali pobude.  

 

Tč. 6 Sprejem Odloka o spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje 

središče Bleda«  

 

Podana so bila pojasnila glede postopka. 

Članom se posreduje dopis MOP. Generalno ni bilo pripomb. 

 

Tč.  7 Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o 

zadolžitvi 

 

Dopolni se preambula: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

 

Tč. 8 Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Statuta občine Bled  

 

G. Sirc je predlagal, da se prouči, da bi se Statut spremenilo ali nadgradilo tudi v sledečih členih: 

7.člen 1. odstavek  doda se sprejema razvojni program občine Bled, 

 3. odstavek  podpira razvoj in pospeševanje kmetijske dejavnosti namesto opravlja 

potrebne naloge na področju kmetijstva, 

 4. odstavek  socialno šibkim pomaga pri nakupu stanovanj z nadomestili za kritje 

obresti pri kreditih, 

 9. odstavek  ureja, vzdržuje in spremlja energetske in vodovodne oz. komunalne 

objekte, 

 10.odstavek objekte na obali jezera. 

 

8.člen – trajno gospodari s parkovnimi, kmetijskimi oz. gozdnimi površinami 

10. člen 5.odstavek  doda se podžupani, lahko jih je več. 

12. člen  odločitve se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 

določa drugačno večino. 

18. člen 4.odstavek mora pa jih sklicati najmanj šestkrat letno 

   5.odstavek Župan in občinska uprava sta dolžna zagotoviiti pogoje za ustrezno 

izvedbo seje. 

 20.člen 6.odstavek se dopolni z : + pobude, in jih po seji predložiti tudi v pisni obliki. Na 

pobude in vprašanja občinska uprava pripravi pisni odgovor. 

  

  

22.člen dodati pod prvi odstavek: če v roku mandata nima stalnega prebivališča v občini, kjer je 

svetnik 

 30.člen doda se 4. odstavek  v skladu z zakonom izvršuje ravnanje s premičninskim in 

nepremičninskim premoženjem občine 

34.člen 1.odstavek ima občina lahko največ dva podžupana.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


                                                                                   

                                                                                   

42.člen doda se novi člen  OS ima pravico od predsednika NO zahtevati zapisnike sej in 

poročil NO  

 96.člen 4. odstavek se doda na začetku: O ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem 

občine odloča občinski svet v skladu z zakonom.  

5. odstavku se doda …mora župan predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta in preveriti 

ali so…. 

124. člen 1. odstavek  doda naj se spletna stran občine 

 V statut se doda: Predsednik komisije ali odbora lahko izloči člana iz posamezne zadeve v 

primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 

 

Tč. 9 Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta 

občine Bled  

 

G. Sirc je predlagal, da se prouči, da bi se Poslovnik spremenilo ali nadgradilo tudi v sledečih 

členih: 

5. člen sejo skliče župan najmanj 6x na leto;  

9.člen 1.odstavek prvo sejo vodi najstarješi  prisotni član občinskega sveta oz. član občinskega 

sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana potrdi občinski svet; 

13.člen  5. odstavek sejnina, ne plača? 

16.člen Doda se 4. Odstavek: Evidenco vprašanj in pobud vodi občinska uprava. 

17.člen 1. odstavek PISNO 

2.odstavek beseda druga se črta 

21.člen 3. odstavek  najmanj 6x letno 

22.člen 1 odstavek najmanj 10 dni pred dnem določenim za sejo 

23.člen 3. odstavek najmanj 5 dni pred dnem določenim za sejo. 

26.člen 2. Odstavek ali po predlogu najstarejšega člana drugega člana občinskega sveta, ki ga 

na predlog najstarejšega člana potrdi občinski svet 

  

Pred 35.člen se doda nov člen vključitev javnosti: 
1.odstavek: Župan ali član občinskega sveta lahko  predlaga, da se v razpravo vključi oseba, ki bi 
lahko dala svoje strokovno mnenje ali stališče ali ki zastopa interese določene skupnosti. Župan 
mora predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta s sklepom. 
2. odstavek: Druga javnost se ne more vključiti na razpravo na seji občinskega sveta.  
  
61.člen 3.odstavek 5 dni pred sejo 
64.člen 3. odstavek ni skladno s statutom – 14 dni? 
  
65.člen – ARHIV - kdo odgovarja za arhiv? 
72.člen doda se 3. odstavek: pri hitrem postopku se lahko predlaga amandma (enako 
75.člen) 
 96.člen po objavi v ... –> enako kot v statutu  
 

 

 

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

 

SKLEP 3/10 

Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da za obravnavo  predlaganih aktov pod točkami 6.,  

7., 8. in 9. predlaganega dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled ni 

formalno–pravnih zadržkov, pri čemer naj se dopolnijo preambule  ter preverijo opombe  

kot navedeno pri posameznih točkah. 



                                                                                   

                                                                                   

 

Točka 4: Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 

 

Uvodomaje bilo pojasnjenio, da je predmetno obvezno razlago obravnaval Odbor za prostor, 

infrastrukturo in varstvo okolja in ugotovil, da je obvezna razlaga Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bled vsebinsko ustrezna in predlaga njen sprejem. 

 

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

 

SKLEP 4/10 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se obvezna razlaga Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bled uvrsti na dnevni red 10. redne seje občinskega sveta 

Občine Bled v besedilu kot predlagano pod točko 4. dnevnega reda te seje . 

 

Točka 5:Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:20. 

 

Zapisala:  

Aleksandra Žumer, tajnica SPK       

Predsednik SPK 

        
           Simon Sirc 



                                                                                   

                                                                                   

Številka: 011-5/2014-18 

Datum:  21. 9. 2016 

 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 21. septembra 2016, ob 17.00 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), Janez Fajfar (župan), Jaka Ažman (Turizem 

Bled), Bojana Lukan (tajnica OGT) 

Odsotni: Miha Racman (opravičil izostanek) 

 

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 9. redno 

sejo OGT. Skladno s 4. točko 61. člena Poslovnika je ugotovil prisotnost 4 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 9. redne seje  

2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora ( http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-

2014-2018/ ) 

3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o 

zadolžitvi  

4. Seznanitev s poročilom Turizma Bled za leto 2015 in sprejem soglasja k Letnemu 

finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 

5. Sprejem Sklepa o pristopu v omrežje občin Povezanost v Alpah 

6. Razno 

 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda 9. redne seje 

Predsednik je podal točke dnevnega reda. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo dnevni red. 

Glasovanje: 4 prisotnih; ZA: 4, PROTI: 0 

Seji se pridruži Anton Omerzel. 

Točka 2: Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora 

Člani odbora na Zapisnik 8. seje OGT niso imeli pripomb. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo Zapisnik 8. redne seje OGT. 

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

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


                                                                                   

                                                                                   

 

Točka 3: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem 

sklepa o zadolžitvi 

Anton Omerzel zapusti sejo. 

Uvodno obrazložitev poda Matjaž Berčon. Na prihodkovni strani je v letu 2017 planiranih 12,63 

EUR, kar je slaba 2 mio EUR manj kot jih je bilo v letošnjem proračunu.  

Seji se pridruži Zora Završnik Črnologar. 

Matjaž Berčon nadaljuje, da bo posledično tudi odhodkov bistveno manj. Tekoči odhodki bodo v 

letu 2017 nižji na račun dokončnega poplačila WTE. Kljub temu pa bo bistveno manj denarja na 

voljo za investicijske odhodke in transfere – t. j. 5,14 mio EUR v letu 2017 (v letu 2016 jih je bilo 

3,71 mio EUR). Še vedno pa se 35 % proračuna namenja investicijam. Te so povezane z izgradnjo 

in sanacijo državnih cest (zaključek ureditev na Rečiški cesti, 355.000 EUR se namenja za 

odkupe zemljišč na trasi SRC, AP Mlino, priključek Lisice in Koritno) in občinskih cest 

(nadaljevanje del na Cankarjevi cesti, ureditev Razgledne ceste, začetek fazne rekonstrukcije 

Izletniške ceste v Ribnem, do 3 km preplastitev na delu Koritenske ceste, Ribenske ceste, 

Kolodvorske ceste in Pod Stražo). Planira se zaključek PSO Seliše, vzpostavitev 22 parkirnih 

mest za avtodome in 22 parkirišč za avtobuse, komunalno ureditev območja Ribno sever (za 8 

hiš), ureditev kanalizacije pod promenado in ožje središče Bleda, pristanišča na Mlinem, 

ureditev Zdraviliškega parka in poti pod Vilo Bled… V okviru priprave dokumentacije so 

sredstva rezervirana za večgeneracijski center in dnevno varstvo starejših (s predvidenim 

odprtjem v jeseni 2018), celostno urejanje grajskega kompleksa, celostno prometno in 

komunalno ureditev Dob, cestno povezavo in komunalno ureditev ZN Koritno (37 hiš). 

Ludvika Kerčmarja zanima, ali dela na Selišah potekajo po terminskem planu. Matjaž Berčon 

odgovarja, da gradnja komunalne infrastrukture poteka v skladu z načrtom. Mercator pa je 

ravnokar izbral izvajalca gradnje, rok za izgradnjo se je zamaknil na 15. december. Neuradno pa 

je nerealno pričakovati, da bi z deli lahko končali pred zimo. Za večgeneracijski center je 

predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja do poletja 2017, pričetek gradnje v jeseni 2017, 

otvoritev jeseni 2018. Otvoritev SRC naj bi bila 1. 7. 2018. 

Ludvika Kerčmarja zanima, v kakšni meri sodeluje Sava pri ureditvi jezerske promenade. Matjaž 

Berčon odgovarja, da so za potrebe izpeljave javnega natečaja v višini 50.000 EUR prispevali 

15.000 EUR (t. j. 1/3 sredstev). V nadaljevanju bo Sava financirala investicijo na svojih 

zemljiščih, občina na svojih. Ludvik Kerčmar obenem dodaja, da bi si želel več cvetličnih 

nasadov. 

Jaka Bassanese skrbi, kako bo izgledala jezerska promenada, ko se bo obnavljala kanalizacija, saj 

si ne želi, da bi na račun gradbišča trpela turistična sezona. Matjaž Berčon razloži, da se bodo 

izkopi po parku ustrezno povrnili v prvotno stanje, del, kjer bo izkop potekal pod asfaltno 

površino pa bo nadomeščen z asfaltom. Planirano je, da se prva faza (od črpališča pri Kazini do 

fijakerjev) uredi še pred turistično sezono, drugo fazo (od fijakerjev do pekarne Planika) pa v 

primeru, da bo na postavki ostalo še kaj denarja. Kanalizacijo je potrebno obnoviti tudi v delu do 

Čelesnika. Ravno v središču Bleda so največje količine izvirskih voda, ki odtekajo na čistilno 

napravo. Ob ustrezni sanaciji to pomeni 100.000 EUR namenjenih stroškov manj za obratovanje 

čistilne naprave na leto. 

Seji se ponovno pridruži Anton Omerzel in župan. 



                                                                                   

                                                                                   

Antona Omerzel zanima, kaj je s podhodom med Park hotelom in Kazino. Skrbi ga, da bi se cesta 

ob prečenju težjih tovornjakov lahko sesula. Matjaž Berčon odgovarja, da bo stanje dokončno 

urejeno z ureditvijo jezerske promenade ter da do izvedbe javnega natečaja ureditve jezerske 

promenade lokacija podzemnih rovov ni bila poznana. 

SKLEP:  Člani OGT potrjujejo predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in 

sprejemajo sklep o zadolžitvi. 

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

 

Točka 4: Sprejem Sklepa o pristopu v omrežje občin Povezanost v Alpah 

Uvodno obrazložitev poda župan. Pove, da zveza Omrežje občin Povezanost v Alpah za razliko od 

združenja Alpine Pearls, ki je usmerjena v turizem in trajnostno mobilnost, predstavlja politično 

tvorbo. Od slovenskih občin so v združenje vključene še občine Kranjska Gora, Bovec, Bohinj in 

Kamnik. V okviru omrežja občin se izmenjujejo primeri dobrih praks in organizirajo konference 

na aktualne politične teme, kot so npr.: begunci, masovni turizem, beg možganov, izseljevanje 

mladih, gospodarstvo, … Letno to za Občino pomeni 1.550 EUR članarine. Čez dve leti se 

predvideva, da bi konferenco sklicali na Bledu, kar pa po drugi strani na Bled pripelje kar nekaj 

gostov in dobro promocijo. 

Ludvik Kerčmar in Anton Omerzel podpreta idejo in se strinjata, da se je potrebno bolj odpreti 

svetu in Evropi. 

SKLEP:  Člani OGT sprejemajo Sklep o pristopu v omrežje občin Povezanost v Alpah. 

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

 

Točka 5: Seznanitev s poročilom Turizma Bled za leto 2015 in sprejem soglasja k 

Letnemu finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 

Zelo natančno uvodno obrazložitev poda Jaka Ažman. Pove, da Turizem posluje pozitivno in da je 

bilo do danes planiranih 730.000 EUR, realizacije pa je bilo na račun dobre turistične sezone kar 

za 4 % več. Finančno je bilo sanirano negativno stanje iz leta 2015. Ena izmed glavnih pridobitev 

pa je bila implementacija rezervacijskega sistema Feratel, v katerega je danes vključenih 95 

ponudnikov prenočišč iz Bleda. V letu 2017 planira nadaljevati zastavljeno delo in dvigniti 

kakovost storitev. 

Anton Omerzel se zahvaljuje direktorju Turizma Bled za izčrpno poročilo, Meni, da bi morali v 

turizmu počasi začenjati razmišljati drugače. Na Bled ponovno privabljati višji sloj gostov, kar bi 

dosegli s spremembo cenovne politike (gostinec ob jezeru bi moral v svojih uslugah in storitvah 

zaračunavati tudi veduto, sobodajalci pa prenehati z razprodajami sob (po 10–15 EUR/noč). 

Meni, da bi morala biti minimalna cena 35 EUR/noč. Obenem Turizmu Bled polaga na srce, da se 

začnejo promovirati v Skandinaviji in se z letališčem dogovorijo za redne povezave s Švedsko, 

Norveško, … Meni, da z nastopi in predstavitvijo na sejmih na Bled privabljamo nižji sloj gostov. 

Zaključuje, da bi z dvigom cen dvignili tudi kakovost storitev. 

Anton Omerzel nadaljuje, da bi se bilo na Bledu potrebno usmeriti tudi v športni turizem. Čeferin 

na čelu UEFE, neizkoriščeno športno igrišče in poznanstva z nogometno zvezo so odlična 

odskočna deska za privabljanje nogometašev. Z razširitvijo športnega kompleksa, izgradnjo še 



                                                                                   

                                                                                   

enega nogometnega igrišča, športnih garderob, manjšega hotela, preselitvijo Infrastrukture Bled 

na Mačkovec, bi Bled postal športni center za pripravo nogometašev. V razpravo se vključita še 

Miran Vovk z vidika potreb za vzpostavitev tovrstnega športnega centra in Zora Završnik 

Črnologar z vidika dopustnosti širitve in OPNja. 

Jaka Bassanese dodaja, da bi bilo potrebno povezati športna društva s turizmom. Zgled za to je 

hokejski klub s svojimi turnirji, kampi in tekmovanji, saj na Bled pripelje veliko število bolj 

premožnih gostov. Zora Završnik Črnologar nadaljuje, da letos tudi slikarsko društvo prireja 

srečanje na Bledu. Miran Vovk zaključi, da je to delo bodočega na novo zaposlenega managerja 

na LTO Turizem Bled. 

Sejo zapusti Anton Omerzel. 

Ludvik Kerčmar ponovno poudari, da je potrebno več storiti na urejenosti kraja (redna košnja 

trave, urejene poti, ceste, cvetlični nasadi, urejene domačije, …). Meni, da bi na ta način lahko 

podaljšali povprečno dobo bivanja gostov na Bledu. Jaku Bassanese se kratka doba bivanja gosta 

na Bledu ne zdi problem. Z vidika ekonomike je to celo pozitivno, saj tako npr. grad beleži mnogo 

več obiska. 

Jaka Ažman dodaja, da ugotavlja, da statistika od uvedbe novega sistema pobiranja turistične 

takse na Občini Bled kaže, da se vse več bolj zahtevnih gostov odloča za namestitev v zasebnih 

sobah in apartmajih. Hotelske kapacitete niso več tako zaželjena oblika namestitvenih kapacitet. 

Po njih posegajo zlasti Izraelci in vzhodnoazijske države.  

Ludvik Kerčmar poda pobudo, da se na predvidenem postajališču za avtodome na Selišah pobira 

pristojbino, s katero bi lahko bolje skrbeli za urejenost kraja. 

SKLEP:  Člani OGT se seznanjajo s poročilom Turizma Bled za leto 2015 in sprejemajo 

soglasje k Letnemu finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017. 

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

 

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 

 

 

Zapisala:         Predsednik OGT: 

Bojana Lukan         Jakob Bassanese 



                                                                                   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
ki je bila v sredo, 21. 9. 2016  ob 17. uri 

 
Navzoči člani: Karmen Kovač  - predsednica odbora,  Brigita Šolar – podpredsednica odbora, 
Janez Petkoš, Mihaela Pesrl, Francka Smolej, Aneta Lavtar, Dušan Žnidaršič.  
Ostali navzoči: Toni Mežan - podžupan, Matjaž Završnik – direktor Zavoda za kulturo Bled, 
Polona Zalokar  - občinska uprava. 
 
Predsednica odbora Karmen Kovač je predlagala sledeči DNEVNI RED: 
 
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. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o 

zadolžitvi, 
4. Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o celovitem 

urejanju grajskega kompleksa s pristavo, 
5. Sprejem soglasja k prečiščenemu besedilu  Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), 
6. Razno  
 
 
Ad 1)  Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 
 
Člani odbora so soglasno sprejeli dnevni red 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Sklep 2-1: 
Potrdi se dnevni red 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
 
Ad 2) Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora 
 
Člani odbora na zapisnik 7. redne seje odbora niso imeli pripomb, sprejeli so  
Sklep 2-1: 
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
 
Ad 3)  Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa 
              o zadolžitvi 
 
Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o zadolžitvi je celovito 
predstavil direktor občinske uprave Matjaž Berčon.  
Povedal je, da pri predlogu proračuna za leto 2017 ostaja še kar nekaj neznank na prihodkovni 
strani, sicer pa je 2/3 proračunskih sredstev »fiksnih«, približno 1/3 pa je predvidena za 
investicije.  
Davčni prihodki ostajajo na ravni leta 2016, nedavčni prihodki pa zmanjšani. V lanskem letu je 
velik prihodek predstavljal komunalni prispevek za Seliše, v višini 1 mio. evrov,ki bo namensko 
porabljen, v proračunu za 2017 takega prihodka ni. Manj je tudi transfernih prihodkov s strani 
države, saj je veliko manj razpisov (skoraj 2 mio. manj). 
V proračunu za leto 2017 so predvideni manjši odhodki na račun dokončnega poplačila WTE, 
tekoči transferi bodo predvidoma ostali na ravni leta 2016 (6,85 mio. eur), nižji  naj bi bili tudi 
investicijski odhodki in transferi, predvideva se približno 3,71 eur (v letu 2016 – 5,14 mio eur).  
Sicer pa bo občinski proračun tudi za leto 2017 močno investicijsko naravnan, kar 35 % se 
predvideva. 
Glavne investicije so predvidene na področju cestno komunalne infrastrukture, in sicer: 
občinske ceste, zaključek PSO Seliše z ureditvijo 22 parkirnih mest za avtodome in 22 parkirnih 

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


                                                                                   

                                                                                   

mest za avtobuse, komunalna ureditev v Ribnem, kanalizacija na Jezerski promenadi in ožjem 
središču Bleda, pristanišče na Mlinem, skupaj z avtobusnimi postajališči, ureditev Zdraviliškega 
parka, sprehajalnih poti pod Vilo Bled.      
V letu 2017 je predvidena priprava dokumentacije za 60 neprofitnih varovanih stanovanj za 
starejše občane ter ustanovitev Večgeneracijskega centra z dnevnim varstvom starejših (v 
sodelovanju z LUR in Domom dr. Janka Benedika Radovljica). 
Načrtovana je celostna ureditev grajskega kompleksa, celostna prometna in  komunalna ureditev 
Dob, cestna povezava in komunalna ureditev ZN Koritno, kjer je predvidena izgradnja 37 
individualnih hiš.  
Sledila je razprava v katero se je vključil Janez Petkoš, ki je pohvalil predstavitev in dobro 
pripravljen predlog proračuna za leto 2017. Zanimalo pa ga je kaj se predvideva na severni 
razbremenilni cesti, ali so odkupi zemljišč na tem območju občinska skrb oz. so že stekli.  
Direktor je odgovoril, da postopki odkupov tečejo, v večini že izvedeni, občina je efektivno kupila  
za 600.000 eur zemljišč in jih založila iz občinskega proračuna.   
Pravico gradnje je občina že pridobila. 
Predsednico odbora Karmen Kovač je zanimalo kdaj se bo gradilo otroško igrišče pri Vrtcu Bled 
in če bo v javni uporabi. 
Direktor je odgovoril da se bo otroško igrišče pri Vrtcu Bled zgradilo v letu 2017, prednostno za 
potrebe Vrtca Bled ter ob javni souporabi.  
Splošno mnenje članov odbora je bilo, da je predlog proračuna za leto 2017 zelo dobro 
pripravljen ter kot tak primeren za potrditev na občinskem svetu. 
Po končani razpravi so sprejeli  
 
Sklep 3-1: 
Odbor za družbene dejavnosti sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2017 in sklep o zadolžitvi.   
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
 
Ad 4)  Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o  
             celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo 
 
Poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacijo o celovitem urejanju grajskega 
kompleksa s pristavo je navzočim predstavil direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. 
Povedal je , da je bilo poslovanje Zavoda za kulturo Bled v letu 2015 zelo uspešno, presegli so 
poslovne načrte v vseh pogledih. Dosegli so 2.754.917 eur prihodkov, kar je 22 % več kot je bilo 
načrtovano. Grad je obiskalo rekordnih 364.609 obiskovalcev, kar je 15,3 % več kot v 
predhodnem letu in gotovo tudi rezultat velikega vlaganja v promocijo v letu 2015. Dosegli so 
presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka v višini 194.098 eur. 
V letu 2015 so izvedli povečan program investicij  in vzdrževalnih del na objektih v upravljanju 
(npr. prekritje muzejskega trakta, obnova S fasade, nova dvoranica, nad vhodom pod 
obrambnim zidom urejen manjši protokolarni prostor, urejeni 2 etaži okroglega stolpa, dodatna 
gradbena dela, prenova instalacij na gradu, protipožarnih, signalnih naprav, sistemov proti 
udaru strele, inštalirana nova multivizija, …) 
Načrtovani vsebinski programi so bili izvedeni v povečanem obsegu in v veliko zadovoljstvo 
obiskovalcev (veliko število koncertov, gledaliških predstav, literarnih večerov, razstav, 38 
porok…). Uspešno so izvedli jubilejni 20. Festival Bled, 25. Okarina Etno Festival, obeležitev 160. 
letnice prihoda Arnolda Riklija na Bled. V sodelovanju z Občino Bled so, na osnovi javnega 
razpisa, omogočili večjemu številu društev in klubov iz občine, da so se lahko predstavili v 
Festivalni dvorani Bled ali na Gradu in tudi s tem nekaj zaslužili za svojo dejavnost, …). Tudi 
sicer so, tako, kot vsako leto, finančno podpirali kulturno dejavnost v Občini (npr. KUD Zasip pri 
nakupu opreme, na Kupljeniku pri obnovi cerkve, …).  
V nadaljevanju je direktor Zavoda Matjaž Završnik predstavil še projekt celovitega urejanja 
grajskega kompleksa s Pristavo. Na osnovi predhodnih soglasij in pozitivnih mnenj so z Deželno 
banko že sklenili dogovor o nakupu kompleksa Grajska Pristava. To področje predstavlja srce 
razširjenega grajskega kompleksa, ki ga bodo razvijali v prihodnjih letih. Obsegal bo Grajsko 
pristavo, kot nek kulturno galerijski center, Mrakovo domačijo, kot etnološki center, Jezerca, 



                                                                                   

                                                                                   

poti, rake pri Železniški postaji kot naravno rekreacijsko cono, Murov spomenik, park, ki bo brez 
prometa, povezan s peš potmi...  
Za lažjo realizacijo projekta so objavili povabilo potencialnim investitorjem, s ponujeno stavbno 
pravico - 99 let, s tem, da se v tem območju izvajajo dejavnosti v skladu s prostorskim načrtom 
(prednostno kulturne dejavnosti). 
Javil se je en investitor, ki je že resno pristopil k projektu. 
Ob koncu je direktor Zavoda Matjaž Završnik še poudaril,da je najpomembnejše, da z 
obnovljenimi objekti pridobimo tudi ustrezne nove vsebine.   
Sledila je razprava v katero se je vključil član odbora Janez Petkoš, ki je poudaril, da pozdravlja ta 
projekt. Predlagal je, da bi na Jezercih, ki predstavjajo naravni biotop obnovili studence, ki so bili 
včasih tam in v vsebinski  koncept po možnosti vključili tudi gozdno učno pot (na grajskem hribu 
so se ohranile tise, na gradu raste črn primorski bor,..itd). 
Nato so člani odbora soglasno sprejeli  
 
Sklep 4-1: 
Odbor za družbene dejavnosti sprejme poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in 
informacijo o celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
 
Ad 5) Sprejem soglasja k prečiščenemu besedilu  Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske  
            (OZG) 
 
Uvodno obrazložitev je podala Polona Zalokar, višja svetovalka za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. Povedala je, da gre pri tem soglasju zgolj za formalno potrditev Prečiščenega besedila 
Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske. Zakon o zavodih namreč določa, da statut zavoda 
sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, skladno z Odlokom o preoblikovanju OZG, ki pa 
določa, da Statut OZG sprejme Svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami ter da Statut OZG stopi v 
veljavo, ko ga sprejme Svet OZG, nanj pa dajo soglasje občine ustanoviteljice. 
Občina Bled je ustanoviteljica OZG, zato mora dati soglasje k temu prečiščenemu besedilu 
Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Člani odbora niso imeli pripomb. Sprejet je bil 
 
Sklep 5-1: 
Odbor za družbene dejavnosti soglaša, da se da soglasje k prečiščenemu besedilu Statuta 
Osnovnega zdravstva Gorenjske.  
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno so člani odbora predlagali, da gradivo za sejo odbora oz. sejo občinskega svet 
prejmejo prej, saj si  v tako kratkem času težko rezervirajo čas in preštudirajo gradivo za sejo. 
Članu odbora Dušanu Žnidaršiču se vabilo skupaj z gradivom še posebej pošlje po elektronski 
pošti. 
Drugih pripomb oziroma predlogov ni bilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
Zapisala 
Polona Zalokar                                                                                 Predsednica odbora 
                                                                                                               KARMEN KOVAČ, l.r. 



                                                                                   

                                                                                   

 

Številka: 032-6/2014- 
Datum: 21.9. 2016 

 
ZAPISNIK 

9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 
21.9. 2016, ob 19.00uri, v Poročni dvorani Občine Bled  

 
Prisotni člani:predsednik Anton Mežan, podpredsednik Jakob Bassanese, Časlav Ignajtović, 
Srečko Vernig  
Odsoten: Anton Omerzel 
Ostali prisotni: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled; 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. 
 
Predsednik je predlagal, da se razširi predlagani dnevni red s točko glede kadrovskih zadev. 

 
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje 

2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije z dne 19.4.2016 

3. Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o celovitem 

urejanju grajskega kompleksa s Pristavo-kadrovski del 

4. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske  

5. Razno 

 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda 9. redne seje KMVVI 
Člani so brez razprave sprejeli: 

Sklep: KMVVI sprejme razširjeni dnevni red 9. redne seje KMVVI. 
Sklep je bil soglasno sprejet (4 ZA). 

 
 
Točka 2: Potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije  
Pripomb nazapisnik ni bilo. Člani so sprejeli: 
Sklep: KMVVI sprejme Zapisnik 8. redne seje KMVVI z dne 19.4. 2016. 

Sklep je bil sprejet (4 ZA). 

 

Točka 3: Seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacija o 
celovitem urejanju grajskega kompleksa s Pristavo-kadrovski del 
Uvodno pojasnilo je podal direktor Zavoda za kulturo, g. Završnik. 
G. Ignjatovič in g. Vernig sta podala stališče, da se predlagani sklepi podprejo.   
 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu, da poda soglasje k predlaganim sklepom pod številko 2., 3. (sprejetima sklepoma 
sveta Zavoda za kulturo Bled št. SZ 3-SZ-2016 z dne 23.2.2016in št. 6-SZ-2016  z dne 
23.2.2016) ter 4. (plačila delovne uspešnosti za povečan obseg dela v višini 10 % direktorju 
Zavoda za kulturo) 12. točkepredlaganega dnevnega reda 10. redne seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet (4 ZA). 
 
 
Točka 4: Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske  
 

Prejeta je bila ena kandidatura in sicer obstoječega direktorja OZG, Jožeta Veternika. 

 



                                                                                   

                                                                                   

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu, da poda soglasje k imenovanju Jožeta Veternika za direktorja zavoda Osnovnega 
zdravstva Gorenjske za mandatno obdobje 5 let od 1.10.2016 do 30.9.2021.   
Sklep je bil soglasno sprejet (4 ZA). 
 
Točka 4:Razno 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob19.20. 
 
Zapisala: 
AleksandraŽumer, tajnica         
         Predsednik KMVVI 
         Anton Mežan 
 


